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Κατάσταοητ) εξαίρεσης 

Quare siletis juristœ in muinere vestro?^ 

^ H ιστορία της φράσης αυτής είναι μακρά. Το 1558 ο Αλμπερίκο Τζεντιλι 
(Alberico Gentlli), ένας από τους θεμελιωτές του διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο 
μιας συζήτησης για τον πόλεμο, στο βιβλίο του De iure belli libri très, αναφω-
νεί: Silete theologi in muriere alieno, προστάζει δηλαδή τους θεολόγους, σε μια 
εποχή που οι εκκλησίες ήταν πλέον ανίκανες να διασφαλίσουν την ειρήνη στην 
Ευρώπη, να πάψουν να αποφασίζουν για πράγματα που δεν τους αφορούσαν και 
να παραδώσουν τα ηνία στους νομομαθείς. Αρχίζει έτσι η διαδικασία εκκοσμί-
κευσης των ευρωπαϊκών κρατών, εγκαινιάζεται η σύγχρονη εποχή της λογικής 
και του δικαίου και θεμελιώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα συντάγματα 
και το διεθνές δίκαιο. Αλλά και το 1946, με αφορμή πάντα τον πόλεμο, ένας 
από τους τελευταίους λάτρεις του ευρωπαϊκού δημοσίου δικαίου, ο Καρλ Σμιτ, 
έρχεται με τη σειρά του να αναφωνήσει: Silete iurisconsulti in munere alieno, 
σωπάστε, νομομαθείς, πέρασε πια η εποχή του δικαίου, τώρα αποφασίζουν οι 
τεχνοκράτες που βρίσκονται στην υπηρεσία των ισχυρών και των προπετών. Έτσι 
και ο Τζιόρτζιο Αγκάμπεν, αναλογιζόμενος την κατάσταση της σύγχρονης πλα-
νητικής πολιτικής κοινωνίας, αντιστρέφει τη γνωστή φράση και αναφωνεί: Για-
τί εσείς οι νομομαθείς σωπαίνετε για όσα σας αφορούν; (Σ.τ.Μ.) 





1 Η κατάσταση εξαίρεσης 
ως παράδειγμα διακυβέρνησης 

1.1. Η ΟΤΣΙΩΔΗΣ συνάφεια μεταξύ της κατάστασης 
εξαίρεσης και της κυριαρχίας ορίστηκε από τον Καρλ Σμιτ 
(Carl Schmitt) στην Πολίηκή θεολογία (1922). Ωστόσο, 
παρότι ο περίφημος ορισμός του για τον κυρίαρχο ως αυ-
τός που «αποφασίζει για την κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης» (εξαίρεσης)^ σχολιάστηκε και συζητήθηκε ευρέως, 
ακόμη και σήμερα λείπει από το δημόσιο δίκαιο μια θεω-
ρία για την κατάσταση εξαίρεσης, ενώ οι νομομαθείς και 
οι δημοσιολόγοι δίνουν την εντύπωση ότι θεωρούν το ζή-
τημα μάλλον ως quaestio facti^ παρά ως γνήσιο νομικό 
πρόβλημα. Η νομιμότητα μιας τέτοιας θεωρίας απορρίπτε-
ται από τους συγγραφείς που, ανατρέχοντας στο αρχαίο 
απόφθεγμα, σύμφωνα με το οποίο nécessitas legem moin 
habet^ , διαβεβαιώνουν ότι όχι μόνο η κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης, πάνω στην οποία βασίζεται η εξαίρεση, δεν μπο-
ρεί να λάβει νομική μορφή, αλλά και ότι απαντούν δυσκο-
λίες ακόμη και στον προσδιορισμό του όρου, καθώς ακρο-
βατεί μεταξύ πολιτικής και δικαίου. Πράγματι, σύμφω-

^ Καρλ Σμιτ, Πολιτική θεολογία. Τέσσερα κεφάλαια γύρω από τη διδασκα-
λία περί κυριαρχίας, μετάφραση-σημειώσεις-επιλεγόμενα: Παναγιώτης Κονδύ-
λης, εκδ. Λεβιάθαν, 1994, σ. 17. (Σ.τ.Μ.) 

Ζήτημα που αφορά το γεγονός. (Σ.τ.Μ.) 

IÎ ανάγκη νόμους δε γν(ορ{ζει. (Σ.τ.Μ) 
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να με μια διαδεδομένη άποψη, η κατάσταση εξαίρεσης 
αποτελεί «σημείο ανισορροπίας ανάμεσα στο δημόσιο δί-
καιο και στο πολιτικό γεγονός» (Saint-Boimnet, 2001, σ. 
28) που —όπως ο εμφύλιος πόλεμος, η εξέγερση και η 
αντίσταση— τοποθετείται σε μια «αμφιλεγόμενη, δυσδιά-
κριτη ζώνη, στην τομή του νομικού με το πολιτικό στοι-
χείο» (Fointama, 1999, σ. 16).Έτσι, το ζήτημα των ορίων 
προβάλλει πιο επιτακτικό: αν τα έκτακτα μέτρα είναι ο 
καρπός των περιόδων πολιτικής κρίσης και, ως τέτοια, γί-
νονται αντιληπτά στο πολιτικό πεδίο, όχι όμως και στο 
νομικο-συνταγματικό (De Martino, 1973, σ. 320), τότε 
περιέρχονται στην παράδοξη κατάσταση των νομικών μέ-
τρων που δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά στο επίπεδο 
του δικαίου και η κατάσταση εξαίρεσης παρουσιάζεται ως 
η νόμιμη μορφή αυτού που δε δύναται να έχει νόμιμη μορ-
φή. Από την άλλη πλευρά, αν η εξαίρεση είναι ο αρχετυ-
πικός μηχανισμός μέσω του οποίου το δίκαιο αναφέρεται 
στη ζωή και την εμπερικλείει μέσω της ίδιας του της ανα-
στολής, τότε μια θεωρία για την κατάσταση εξαίρεσης εί-
ναι προαπαιτούμενη συνθήκη για να ορίσουμε τη σχέση που 
συνδέει και, συγχρόνως, εγκαταλείπει τον άνθρωπο στο 
δίκαιο. 

Η παρούσα έρευνα προτίθεται να εξετάσει αυτό το ου-
δέτερο έδαφος ανάμεσα στο δημόσιο δίκαιο και στο πολι-
τικό γεγονός, ανάμεσα στην έννομη τάξη και στη ζωή. 
Μόνο αν μετακινηθεί ο πέπλος που καλύπτει ετούτη τη 
δυσδιάκριτη ζώνη, θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και 
να κατανοήσουμε όσα διακυβεύονται λόγω της διαφοράς 
—ή της υποτιθέμενης διαφοράς— μεταξύ του πολιτικού 
και του νομικού, του δίκαιου και του ανθρώπου. Και ίσως 
μόνο τότε θα είναι δυνατόν να απαντήσουμε στο ερώτημα 
που δεν παύει να αντηχεί στην ιστορία της δυτικής πολι-
τικής: Τι σημαίνει δρω πολιτικά; 

la 
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1.2. Ανάμεσα στα στοιχεία που δυσχεραίνουν τον ορι-
σμό της κατάστασης εξαίρεσης συγκαταλέγεται ασφαλώς 
και η στενή σχέση που διατηρεί με τον εμφύλιο πόλεμο, 
την εξέγερση και την αντίσταση. Εφόσον ο εμφύλιος πό-
λεμος είναι το αντίθετο της κανονικής κατάστασης, εντάσ-
σεται σε μια ζώνη απροσδιοριστίας σε σχέση με την κατά-
σταση εξαίρεσης, που είναι η άμεση απάντηση της κρατι-
κής εξουσίας στις πιο ακραίες εσωτερικές συγκρούσεις. 
Έτσι, κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, στάθηκε δυνα-
τόν να παρακολουθήσουμε ένα παράδοξο φαινόμενο, που 
εύστοχα προσδιορίστηκε ως «κατά νόμον εμφύλιος πόλε-
μος» (Schnur, 1983). Ας πάρουμε την περίπτωση του να-
ζιστικού κράτους. Αμέσως μόλις ο Χίτλερ (Hitler) κατέ-
λαβε την εξουσία (ή, για να ακριβολογούμε, μόλις του πα-
ραδόθηκε η εξουσία), εξέδωσε στις 28 Φεβρουαρίου το 
Διάταγμα για χ-ψ προστασία του λαού χαι του κράτους^ 
το οποίο ανέστελλε τα άρθρα του Συντάγματος της Βαϊ-
μάρης που αφορούσαν τις ατομικές ελευθερίες. Το διάταγ-
μα δεν ανακλήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα όλο το Γ' Ράιχ 
να μπορεί να θεωρηθεί, από νομικής άποψης, ως μια κα-
τάσταση εξαίρεσης που διήρκεσε δώδεκα χρόνια. Τπό αυτή 
την έννοια, ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός μπορεί να ορι-
στεί ως η θέσμιση, μέσω της κατάστασης εξαίρεσης, ενός 
κατά νόμον εμφυλίου πολέμου που επιτρέπει τη φυσική 
εξόντωση όχι μόνο των πολιτικών αντιπάλων, αλλά και 
ολόκληρων κατηγοριών πολιτών που για κάποιο λόγο 
δίνουν την εντύπωση ότι δεν μπορούν να ενσωματωθούν 
στο πολιτικό σύστημα. Έκτοτε, η σκόπιμη διαμόρφωση 
μιας διαρκούς κατάστασης εκτάκτου ανάγκης (παρότι, 
ενδεχομένως, δεν κηρύσσεται με την τεχνική έννοια του 
όρου) αναδείχθηκε σε μια από τις βασικότερες πρακτικές 
των σύγχρονων κρατών, ακόμα και των λεγόμενων δη-
μοκρατικών. 

Ενώπιον της προϊούσης εξέλιξης εκείνου που ορίστηκε 

13 
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ως «παγκόσμιος εμφύλιος πόλεμος», η κατάσταση εξαί-
ρεσης τείνει όλο και περισσότερο να παρουσιάζεται ως το 
κυρίαρχο παράδειγμα διακυβέρνησης στη σύγχρονη πολι-
τική. Ο μετασχηματισμός αυτός ενός προσωρινού και έκ-
τακτου μέτρου σε τεχνική διακυβέρνησης απειλεί να με-
ταβάλει ριζικά —και έχει ήδη, εκ των πραγμάτων, αισθη-
τά μεταβάλει— τη δομή και την έννοια της παραδοσια-
κής διάκρισης των συνταγματικών μορφών. Μάλιστα, 
σύμφωνα με αυτή την άποψη, η κατάσταση εξαίρεσης προ-
βάλλει ως το κατώφλι της απροσδιοριστίας ανάμεσα στη 
δημοκρατία και στην απολυταρχία. 

® Η έκφραση «παγκόσμιος εμφύλιος πόλεμος» κάνει την 
ίδια χρονιά (1961) την εμφάνισή της τόσο στο βιβλίο της 
Χάννα Άρεντ Για τψ επανάσταση όσο και στο Η θεωρία του 
αντάρτη του Καρλ Σμιτ. Αντίθετα, η διάκριση ανάμεσα στην 
«πραγματική κατάσταση εξαίρεσης» (état de siège effectif) 
και στην «πλασματική κατάσταση εξαίρεσης» (état de siège 
fictif) ανάγεται, όπως θα δούμε, στη γαλλική φιλολογία και 
έχει ήδη σαφώς αναπτυχθεί στο βιβλίο του Theodor Reinach: 
De l'état de siège. Étude historique et juridique (1885), από 
το οποίο έλκει την καταγωγή της η αντίθεση των Σμιτ και 
Μπένγιαμιν (Benjamm) για την πραγματική κατάσταση 
εξαίρεσης και την πλασματική κατάσταση εξαίρεσης. Η αγ-
γλοσαξονική νομική επιστήμη προτιμά, υπό αυτή την έννοια, 
να κάνει λόγο για «επινοημένη έκτακτη ανάγκη» (fancied 
emergency). Οι ναζιστές νομικοί, από την πλευρά τους, μι-
λούσαν ανεπιφύλακτα για gewollte Ausnahmezustand, μια 
ηθελημένη κατάσταση εξαίρεσης, «με σκοπό την εγκαθίδρυ-
ση του εθνικοσοσιαλιστικού κράτους» Werner Spohr, στο 
Droblsche και Wieland, 1993, σ. 28.^ 

Όπως θα γίνει αντιληπτό, πολλές σημαντικές παράγραφοι του βιβλίου αυ-
τού εισάγονται με το άλεφ (Φ) , το πρώτο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου, το 
οποίο, σύμφωνα με την καμπαλιστική παράδοση, συμβολίζει το ον, το πνεύμα, 
τον άνθρωπο ή το Θεό, το καταληπτό αντικείμενο, τη μονάδα, τη μητέρα των 
αριϋμίόν, την πρ(ότη ουσία. Τη διάκριση αυτή εφαρμόζει ο Τζ. Λγκάμπεν και 

<4 
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1.3. H άμεσα βιοπολιτική σημασία της κατάστασης 
εξαίρεσης ως αρχετυπικής δομής στην οποία το δίκαιο 
εμπερικλείει το έμβιο ον μέσω της ίδιας του της αναστολής 
αναδεικνύεται σαφώς με τη στρατιωτική διαταγή (military 
order) που εξέδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 
στις 13 Νοεμβρίου 2001. Σύμφωνα με αυτή, νομιμοποιεί-
ται η «αόριστη κράτηση» {indefimte detention) και η πα-
ραπομπή σε δίκη από «στρατιωτικές επιτροπές» (military 
commissions) —για να μη συγχέονται με τα στρατοδικεία 
που προβλέπονται από το δίκαιο του πολέμου— των μη 
πολιτών οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε 
τρομοκρατικές ενέργειες. 

Ήδη όμως η Πατριωτική Νομοθετική Πράξη, που είχε 
ψηφιστεί από τη Γερουσία στις 26 Οκτωβρίου 2001, επέ-
τρεπε στον Γενικό Εισαγγελέα (Attorney general) να «θέ-
τει υπό κράτηση» όποιον αλλοδαπό (alien) θεωρούνταν 
ύποπτος για ενέργειες που έθεταν σε κίνδυνο «την εθνι-
κή ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών»· αλλά μέσα σε 
επτά ημέρες ο αλλοδαπός αυτός έπρεπε είτε να απελαθεί 
είτε να κατηγορηθεί για παράβαση του νόμου περί μετα-
νάστευσης ή για κάποιο άλλο αδίκημα. Η καινοτομία της 
«διαταγής» του προέδρου Μπους (Bush) έγκειται στο 
γεγονός ότι απογυμνώνει το άτομο από κάθε νομική υπό-
σταση, δημιουργώντας έτσι μια οντότητα που δεν μπορεί 
ούτε να κατονομαστεί ούτε να κατηγοριοποιηθεί νομικά. 
Οι Ταλιμπάν που συνελήφθησαν στο Αφγανιστάν όχι μόνο 
δεν απολαύουν της κατάστασης αιχμαλωσίας πολέμου που 
ορίζει η Συνθήκη της Γενεύης, αλλά ούτε καν αυτής του 
κατηγορούμενου για ένα οποιοδήποτε αδίκημα κατά τους 
αμερικανικούς νόμους. Ούτε αιχμάλωτοι ούτε κατηγορού-
μενοι, παρά απλοί κρατούμενοι (detainees), αποτελούν 

στο έργο του [iomo sneer — Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή, μτφρ. Παναγιώ-
της Τσιαμούρας, εκδ. Scripta, ΛΟήνα 2005. (Σ.τ.Μ.) 



ΚΑΤΑ£ΤΛ£Η KiAIPIIHI 

αντικείμενο μιας εκ των πραγμάτων κυριαρχίας, μιας 
αόριστης κράτησης όχι μόνο με τη χρονική έννοια του όρου, 
αλλά και λόγω της φύσης της, εφόσον εκφεύγει τελείως 
του νόμου και του νομικού ελέγχου. Η μόνη δυνατή σύ-
γκριση μπορεί να γίνει με τη νομική κατάσταση των εβραί-
ων στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης {Lager), οι 
οποίοι μαζί με την υπηκοότητα και κάθε νομική 
ταυτότητα, τουλάχιστον όμως διατηρούσαν εκείνη του 
εβραίου. Όπως εύλογα έχει επισημάνει η Τζούντιθ Μπάτ-
λερ (Jadith Butler), για τον detainee του Γκουαντάναμο 
η γυμνή ζωή αγγίζει τη μέγιστη απροσδιοριστία της. 

1.4. Στην αοριστία της έννοιας αντιστοιχεί πλήρως η 
αοριστία του όρου. Στην παρούσα μελέτη η φράση «κα-
τάσταση εξαίρεσης» θα χρησιμεύσει ως τεχνικός όρος για 
να περιγράψει το συναφές σύνολο των νομικών φαινομένων 
που πρόκειται να εξεταστούν. Ο όρος αυτός, συνήθης στη 
γερμανική θεωρία —Ausnahmezustand, αλλά και Not-
stand, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης—, δεν είναι οικείος 
προς την ιταλική και γαλλική θεωρία, που προτιμούν να 
μιλούν για επείγοντα διατάγματα και για κατάσταση πο-
λιορκίας (πολιτική ή πλασματική, état de siège fictif). 
Αντίθετα, στην αγγλοσαξονική θεωρία επικρατούν οι όροι 
στρατιωτικός νόμος και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης 
(martial /aw και emergency powers). 

Αν, όπως προτάθηκε, η ορολογία είναι πραγματικά η 
ποιητική στιγμή της σκέψης, τότε οι ορολογικές επιλογές 
δεν μπορούν ποτέ να είναι ουδέτερες. Με αυτή την έννοια, 
η επιλογή του όρου «κατάσταση εξαίρεσης» συνεπάγεται 
μια σαφή στάση απέναντι στη φύση του φαινομένου που 
πρόκειται εδώ να εξεταστεί και στην καταλληλότερη για 
την κατανόησή του λογική. Ακόμη κι αν οι έννοιες «κα-
τάσταση πολιορκίας» και «στρατιωτικός νόμος» παρου-
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σιάζουν κάποια συνάφεια με την εμπόλεμη κατάσταση, που 
όχι μόνο υπήρξε ιστορικά καθοριστική, αλλά και εξακο-
λουθεί να υφίσταται, αποδεικνύονται ωστόσο ανεπαρκείς 
για τον καθορισμό της καθεαυτό δομής του φαινομένου, 
με αποτέλεσμα να χρειάζονται προσδιορισμούς όπως «πο-
λιτικό» ή «πλασματικό», που κι αυτοί όμως είναι κατά 
κάποιον τρόπο παραπειστικοί. Η κατάσταση εξαίρεσης δεν 
είναι μια μορφή ειδικού δικαίου (όπως το δίκαιο του πο-
λέμου), αλλά, όπως η αναστολή της ίδιας της έννομης 
τάξης, προσδιορίζει το κατώφλι της ή, αλλιώς, την ορια-
κή έννοιά της. 

® Η ιστορία του όρου «κατάσταση πλασματικής ή πολιτι-
κής πολιορκίας» είναι, υπό αυτή την έννοια, διδακτική. Ανά-
γεται στη γαλλική θεωρία και σχετίζεται με το ναπολεόντειο 
διάταγμα της 24ης Δεκεμβρίου 1811, που προέβλεπε τη δυ-
νατότητα επιβολής κατάστασης πολιορκίας, την οποία μπο-
ρούσε να κηρύξει ο αυτοκράτορας, ανεξάρτητα από την πραγ-
ματική κατάσταση της πόλης που δέχεται επίθεση ή απειλεί-
ται άμεσα από τις εχθρικές δυνάμεις, «όταν οι συνθήκες 
υποχρεώνουν σε παραχώρηση στη στρατιωτική αστυνομία 
περισσότερων εξουσιών και μεγαλύτερης δυνατότητας δρά-
σης, χωρίς να είναι αναγκαίο να κηρυχθεί κατάσταση πολιορ-
κίας»® (Remach, 1885, σ. 109). Η καταγωγή του θεσμού της 
κατάστασης πολιορκίας εντοπίζεται στο διάταγμα της 8ης 
Ιουλίου 1791 της Γαλλικής Συντακτικής Συνέλευσης, που 
έκανε διάκριση μεταξύ ειρηνικής κατάστασης (état de paix), 
κατά την οποία η στρατιωτική και η πολιτική εξουσία δρουν 
η καθεμία στο δικό της πεδίο, εμπόλεμης κατάστασης (état 
de guerre), κατά την οποία η πολιτική εξουσία πρέπει να δρα 
σε συνεννόηση με τη στρατιωτική εξουσία, και κατάστασης 
πολιορκίας (état de siège), κατά την οποία «όλες οι εξου-
σίες με τις οποίες περιβάλλεται η πολιτική εξουσία για τη 
διατήρηση της τάξης και της εσωτερικής αστυνόμευσης πε-
ριέρχονται στο στρατιωτικό διοικητή, που τις ασκεί υπό την 

Γαλλικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
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αποκλειστική του ευθύνη» («ί.τΓ.). Το διάταγμα αναφερόταν 
μόνο στα φρούρια και στα στρατιωτικά λιμάνια* αλλά, με 
νόμο της 19ης Φρουκτιδόρ του έτους V, το Διευθυντήριο εξο-
μοίωσε τους δήμους της ενδοχώρας με τα φρούρια και, με 
νόμο της 18ης Φρουκτιδόρ του ίδιου έτους, ιδιοποιήθηκε το 
δικαίωμα να θέτει μια πόλη σε κατάσταση πολιορκίας. Η 
κατοπινή ιστορία της κατάστασης πολιορκίας δεν είναι παρά 
η ιστορία της προοδευτικής αποδέσμευσής της από την εμπό-
λεμη κατάσταση με την οποία ήταν αρχικά συνδεδεμένη, για 
να χρησιμοποιηθεί ως έκτακτο μέτρο αστυνόμευσης ενώπιον 
εσωτερικών ταραχών και εξεγέρσεων και να μετατραπεί 
έτσι, από πραγματική ή στρατιωτική, σε πλασματική ή πο-
λιτική. Σε κάθε περίπτωση, έχει σημασία να μην ξεχνάμε ότι 
η σύγχρονη κατάσταση εξαίρεσης αποτελεί δημιούργημα της 
δημοκρατικο-επαναστατικής παράδοσης και όχι της απολυ-
ταρχικής. 
Η ιδέα της αναστολής του συντάγματος εισάγεται για πρώ-
τη φορά στο σύνταγμα της 22ας Φριμαίρ του έτους VIII, το 
οποίο στο άρθρο 92 ανέφερε: «Σε περίπτωση ένοπλης εξέ-
γερσης ή ταραχών που θα μπορούσαν να απειλήσουν την 
ασφάλεια του κράτους, ο νόμος μπορεί να αναστείλει, επι-
τόπου και για καθορισμένο διάστημα, την ισχύ του συντάγ-
ματος. Κάτω από τις ίδιες συνθήκες, η προσωρινή αυτή παύ-
ση δύναται να αποφασιστεί και με κυβερνητικό διάταγμα, αν 
οι αρμοδιότητες του νομοθετικού σώματος έχουν ανασταλεί, 
με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σώμα θα καλείται σε συ-
νεδρίαση το συντομότερο δυνατόν από κάποιο άρθρο του εν 
λόγω συντάγματος»^. Η εν λόγω πόλη ή περιοχή κηρυσσό-
ταν εκτός συντάγματος (hors la constitution). Μολονότι — 
στην κατάσταση πολιορκίας— το παράδειγμα διακυβέρνησης 
προβλέπει αφενός την επέκταση σε πολιτικό πλαίσιο των 
δυνάμεων που εμπίπτουν στη στρατιωτική εξουσία σε καιρό 
πολέμου και αφετέρου την αναστολή του συντάγματος (ή των 
συνταγματικών κανόνων που προστατεύουν τις ατομικές 
ελευθερίες), τα δύο μοντέλα καταλήγουν με την πάροδο του 
χρόνου να συγκλίνουν προς ένα μοναδικό νομικό φαινόμενο 
που ονομάζουμε κατάσταση εξαίρεσης. 

7 
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Φ Η έκφραση «πλήρεις εξουσίες» {pleins pouvoirs), με την 
οποία χαρακτηρίζεται ενίοτε η κατάσταση εξαίρεσης, αναφέ-
ρεται στη διεύρυνση των κυβερνητικών εξουσιών και, ιδίως, 
στην παραχώρηση στην εκτελεστική εξουσία της δυνατότη-
τας να εκδίδει διατάγματα με ισχύ νόμου. Προέρχεται από 
την έννοια plenitudo potestatis^, η επεξεργασία της οποίας 
έγινε από το Κανονικό Δίκαιο, που υπήρξε πραγματικό ερ-
γαστήρι της σύγχρονης νομικο-δημοσιολογικής ορολογίας. Η 
προϋπόθεση εδώ είναι ότι η κατάσταση εξαίρεσης συνεπάγε-
ται την επιστροφή σε μια αρχική πληρωματική κατάσταση, 
στην οποία η διάκριση μεταξύ των διαφόρων εξουσιών — 
νομοθετικής, εκτελεστικής κτλ.— δεν έχει ακόμα συντελε-
στεί. Όπως θα δούμε, η κατάσταση εξαίρεσης συνιστά περισ-
σότερο μια κενωτική κατάσταση, ένα κενό δικαίου, και η ιδέα 
της αρχικής μη διάκρισης και πληρότητας της εξουσίας πρέ-
πει να θεωρηθεί ως νομικό μύθευμα, ανάλογο της ιδέας της 
φυσικής κατάστασης (και δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς στο 
μύθευμα αυτό κατέφυγε ο Σμιτ). Πάντως, ο όρος «πλήρεις 
εξουσίες» προσδιορίζει έναν από τους πιθανούς τρόπους δρά-
σης της εκτελεστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της κατά-
στασης εξαίρεσης, αλλά δε συμπίπτει με αυτήν. 

1.5. Μεταξύ των ετών 1934-1948 και ενώπιον της 
κατάρρευσης των ευρωπαϊκών δημοκρατιών, η θεωρία της 
κατάστασης εξαίρεσης —που είχε κάνει μια πρώτη απο-
σπασματική εμφάνιση το 1921 με το βιβλίο του Σμιτ Die 
Diktatur— γνώρισε μια ιδιαίτερα επιτυχή στιγμή· έχει 
όμως σημασία ότι αυτό συνέβη με την ψευδομορφική μορ-
φή μιας συζήτησης για τη λεγόμενη «συνταγματική δικτα-
τορία». 

Ο όρος —που εμφανίζεται ήδη στους Γερμανούς νομο-
μαθείς για να δηλώσει τις έκτακτες εξουσίες του προέδρου 
του Ράιχ σύμφωνα με το άρθρο 48 του Συντάγματος της 

Πληρότητα εξουσίας. (Σ.τ.Μ.) 
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Βαϊμάρης (Retchsverfassungsmäßlge DilctatuVj Preass)— 
ξαναχρησιμοποιήθηκε και αναπτύχθηκε από τον Frederick 
Μ. Watkins (The Problem of ConstitutioinalDictatorship, 
«Public Policy», 1940), τον Carl J . Friedrich (Constitu-
tioinal Government and Democracy^ 1941) και, τέλος, από 
τον Clinton L. Rossiter (ConstitutionalDictatorship. Crisis 
Government in the Modern Democracies, 1948). Πριν από 
αυτούς όμως θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να μνημονεύσου-
με το βιβλίο του Σουηδού νομικού Herbert Tingsten: Les 
Pleins pouvoirs. L'expansion des pouvoirs gouverna-
mentaux pendant et après la Grande Guerre (1934). Ta 
έργα ετούτα, αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους και στο 
σύνολό τους περισσότερο εξαρτημένα από τη θεωρία του 
Σμιτ απ' όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως, είναι εξίσου ση-
μαντικά, διότι για πρώτη φορά καταγράφουν το μετασχη-
ματισμό των δημοκρατικών καθεστώτων ως συνέπεια της 
προοδευτικής διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της εκτελε-
στικής εξουσίας κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων 
πολέμων και, γενικότερα, της κατάστασης εξαίρεσης που 
τους είχε συνοδεύσει και ακολουθήσει. Λειτουργούν κατά 
κάποιον τρόπο σαν αγγελιοφόροι που αναγγέλλουν αυτό 
που σήμερα προβάλλει ολοφάνερα μπροστά μας — ότι, 
δηλαδή, από τη στιγμή που «η κατάσταση εξαίρεσης [...] 
έγινε ο κανόνας» (Benjamin, 1942, σ. 697), όχι μόνο 
εμφανίζεται όλο και περισσότερο ως τεχνική διακυβέρνη-
σης παρά ως έκτακτο μέτρο, αλλά και επιτρέπει να φανεί 
η φύση της ως συστατικού παραδείγματος της έννομης 
τάξης. 

Η ανάλυση του Τίνγκστεν (Tingsten) επικεντρώνεται 
α ένα ουσιαστικό τεχνικό πρόβλημα που επηρεάζει βα-
θύτατα την εξέλιξη των σύγχρονων κοινοβουλευτικών 
καθεστώτων: στην επέκταση των αρμοδιοτήτων της εκτε-
λεστικής εξουσίας σε νομοθετικό πλαίσιο μέσω της έκ-
δοσης διαταγμάτων και μέτρων, ως συνέπεια της εξου-
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σιοδότησης που περιέχεται στους αποκαλούμενους «εξου-
σιοδοτικούς» νόμους. «Ως εξουσιοδοτικοί νόμοι νοούνται 
οι νόμοι εκείνοι με τους οποίους παραχωρείται στην εκτε-
λεστική εξουσία μια εξαιρετικά ευρεία ρυθμιστική αρμο-
διότητα, και ιδίως η αρμοδιότητα να τροποποιεί και να 
καταργεί με διατάγματα τους ισχύοντες νόμους» 
(Tlngstein, 1934, σ. 13). Εφόσον οι νόμοι αυτού του εί-
δους, που θα έπρεπε να εκδίδονται για να αντιμετωπί-
ζονται έκτακτες και επείγουσες περιστάσεις ανάγκης, 
αντιτίθενται στην ιεραρχία μεταξύ νόμου και ρύθμισης 
που υπάρχει στη βάση των δημοκρατικών συνταγμάτων, 
αναθέτοντας στην κυβέρνηση τη νομοθετική εξουσία που 
θα έπρεπε να αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του 
κοινοβουλίου, ο Τίνγκστεν προτίθεται να εξετάσει σε μια 
σειρά χωρών —Γαλλία, Ελβετία, Βέλγιο, Ηνωμένες 
Πολιτείες, Αγγλία, Ιταλία, Αυστρία και Γερμανία— την 
κατάσταση που προέκυψε από τη συστηματική διεύρυν-
ση των κυβερνητικών εξουσιών κατά τη διάρκεια του Α' 
Παγκοσμίου πολέμου, όταν σε πολλά εμπόλεμα κράτη 
(ή ακόμα και σε ουδέτερα όπως η Ελβετία) κηρύχθηκε 
κατάσταση πολιορκίας ή εκδόθηκαν εξουσιοδοτικοί νό-
μοι. Το βιβλίο δεν προχωρά πέρα από την καταγραφή 
μιας ευρείας περιπτωσιολογίας· εντούτοις, στον επίλογο 
ο συγγραφέας δείχνει να αντιλαμβάνεται ότι, παρ' όλο 
που η προσωρινή, ελεγχόμενη χρήση της πλήρους εξου-
σίας θεωρητικά είναι συμβατή με τα δημοκρατικά συ-
ντάγματα, «η συστηματική, τακτική χρήση του θεσμού 
οδηγεί αναγκαστικά στην κατάλυση της δημοκρατίας» 
{ό.π., σ. 333). 

Στην πραγματικότητα, η προοδευτική διάβρωση των 
νομοθετικών εξουσιών του κοινοβουλίου, που συχνά σή-
μερα περιορίζεται στην επικύρωση μέτρων τα οποία εκ-
δίδονται από την εκτελεστική εξουσία με διατάγματα που 
έχουν ισχύ νόμου, έχει γίνει από τότε κοινή πρακτική. Ο 
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A' Παγκόσμιος πόλεμος —και τα χρόνια που ακολού-
θησαν— εμφανίζονται υπό την έννοια αυτή ως εργαστή-
ριο στο οποίο δοκιμάστηκαν και ρυθμίστηκαν οι μηχα-
νισμοί και τα λειτουργικά συστήματα της κατάστασης 
εξαίρεσης ως παράδειγμα διακυβέρνησης. Ένα από τα 
βασικά χαρακτηριστικά της κατάστασης εξαίρεσης —η 
προσωρινή κατάργηση της διάκρισης ανάμεσα σε νομο-
θετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία— φανερώνει 
την τάση της να μετατρέπεται σε μόνιμη πρακτική δια-
κυβέρνησης. 

Το βιβλίο του Φρίντριχ (Friedrich) χρησιμοποιεί πολύ 
περισσότερο απ' όσο αφήνει να εννοηθεί τη θεωρία του 
Σμιτ για τη δικτατορία, η οποία επικριτικά χαρακτηρίζε-
ται α ivoL σχόλιο ως «κομματική περιορισμένη συμφωνία» 
(Friedrich, 1941, σ. 812).Έτσι, η διάκριση που επιχειρεί 
ο Σμιτ ανάμεσα στην εντεταλμένη δικτατορία και στην 
κυρίαρχη δικτατορία παρουσιάζεται ως η αντίθεση μετα-
ξύ της συνταγματικής δικτατορίας, που προτίθεται να 
περιφρουρήσει τη συνταγματική τάξη, και της αντισυ-
νταγματικής δικτατορίας, που οδηγεί στην ανατροπή της. 
Η αδυναμία να προσδιοριστούν και να εξουδετερωθούν οι 
δυνάμεις που επιφέρουν τη μετάβαση από την πρώτη στη 
δεύτερη μορφή δικτατορίας —ακριβώς ό,τι συνέβη, για 
παράδειγμα, στη Γερμανία— συνιστά τη θεμελιώδη απο-
ρία στο βιβλίο του Φρίντριχ όπως, εν γένει, και σε ολό-
κληρη τη θεωρία της συνταγματικής δικτατορίας. Αυτή 
όμως παραμένει εγκλωβισμένη α év(x φαύλο κύκλο, με 
αποτέλεσμα τα έκτακτα μέτρα που οφείλει να δικαιολο-
γήσει για να υπερασπιστεί το δημοκρατικό σύνταγμα να 
είναι τα ίδια που οδηγούν στην καταστροφή της: «Δεν 
υπάρχει καμία συνταγματική περιφρούρηση ικανή να 
εγγυηθεί ότι οι έκτακτες εξουσίες χρησιμοποιούνται ό-
ντως για να υπερασπίσουν το σύνταγμα. Μόνο η απόφαση 
του ίδιου του λαού να διαπιστώσει αν χρησιμοποιούνται 
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για το σκοπό αυτό μπορεί να το διασφαλίσει [...]. Οι 
σχεδόν δικτατορικές διατάξεις των σύγχρονων συνταγ-
ματικών συστημάτων, είτε πρόκειται για το στρατιωτι-
κό νόμο είτε για την κατάσταση πολιορκίας ή τις έκτα-
κτες συνταγματικές εξουσίες, δεν μπορούν να ελέγξουν 
πραγματικά τη συγκέντρωση των εξουσιών. Συνεπώς, 
όλοι ετούτοι οι θεσμοί διατρέχουν τον κίνδυνο να μετα-
τραπούν σε απολυταρχικά συστήματα, αν παρουσιαστούν 
ευνοϊκές συνθήκες» (ο.ττ., σσ. 828 κ.εξ.). 

Στο βιβλίο του Ρόσσιτερ (Rosslter) οι απορίες αυτές κα-
ταλήγουν σε ανοιχτές αντιπαραθέσεις. Σε αντίθεση με τον 
Τίνγκστεν και τον Φρίντριχ, σκοπεύει ξεκάθαρα να δι-
καιολογήσει, μέσω μιας εκτεταμένης ιστορικής μελέτης, 
τη συνταγματική δικτατορία. Η υπόθεση εδώ είναι πως 
από τη στιγμή που το δημοκρατικό καθεστώς, με συνολι-
κή ισορροπία εξουσιών, έχει επινοηθεί για να λειτουργεί 
σε κανονικές συνθήκες, «σε περιόδους κρίσης η συνταγ-
ματική κυβέρνηση πρέπει να λαμβάνει τη μορφή οποιου-
δήποτε μέτρου είναι απαραίτητου για την εξουδετέρωση 
του κινδύνου και την επαναφορά της κανονικής συνθήκης. 
Αυτή η μετατροπή συνεπάγεται αναπόφευκτα μια πιο ισχυ-
ρή κυβέρνηση: η κυβέρνηση δηλαδή θα έχει περισσότερες 
εξουσίες και οι πολίτες λιγότερα δικαιώματα» (Rosslter, 
1948, σ. 5). Ο Ρόσσιτερ έχει επίγνωση πως η συνταγμα-
τική δικτατορία —δηλαδή η κατάσταση εξαίρεσης— έχει 
εκ των πραγμάτων μετατραπεί σε παράδειγμα διακυβέρ-
νησης (a well established principle of constitutional 
government [ο.ττ., σ. 4]) και ότι ως τέτοιο εγκυμονεί κιν-
δύνους: εντούτοις, ακριβώς την έμφυτη γι' αυτό ανάγκη 
θέλει να καταδείξει. Σ' ετούτη την προσπάθειά του όμως 
εμπλέκεται σε αμείλικτες αντιπαραθέσεις. Το σύστημα του 
Σμιτ —το θεωρεί πρωτοποριακό, αν και κάπως περιστα-
σιακό (trail-blazing, if somevjhat occasional) και προτί-
θεται να το διορθώσει (ο.π., σ. 14)—, στο οποίο η διάκριση 
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μεταξύ της εντεταλμένης και της κυρίαρχης δικτατορίας 
δε γίνεται φυσικά αλλά βαθμιαία και όπου καθοριστική 
μορφή είναι αναμφίβολα η δεύτερη, δεν αφήνεται να εξου-
δετερωθεί τόσο εύκολα. Παρότι ο Ρόσσιτερ, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, παρέχει έντεκα κριτήρια για τη διάκριση της συ-
νταγματικής από την αντισυνταγματική δικτατορία, κα-
νένα δεν αρκεί για να εντοπίσει μια ουσιαστική διαφορά 
μεταξύ τους ούτε για να αποκλείσει τη μετάβαση από τη 
μια μορφή στην άλλη. Είναι γεγονός ότι τα δύο βασικά 
κριτήρια, της απόλυτης ανάγκης και του προσωρινού χα-
ρακτήρα, στα οποία σε τελική ανάλυση καταφεύγουν όλοι 
οι υπόλοιποι, αντιτίθενται α εκείνο που ο Ρόσσιτερ γνω-
ρίζει πολύ καλά, ότι δηλαδή η κατάσταση εξαίρεσης έχει 
πλέον γίνει ο κανόνας: «Στην ατομική εποχή στην οποία 
εισέρχεται τώρα ο κόσμος, είναι πιθανό η χρήση των έκτα-
κτων συνταγματικών εξουσιών να γίνει ο κανόνας και όχι 
η εξαίρεση» (ο.ττ., σ. 297)· ή, πολύ πιο ξεκάθαρα, στο 
τέλος του βιβλίου: «Το βιβλίο ετούτο, περιγράφοντας τα 
έκτακτα καθεστώτα στις δυτικές δημοκρατίες, μπορεί να 
έδωσε την εντύπωση ότι τεχνικές διακυβέρνησης όπως η 
δικτατορία της εκτελεστικής εξουσίας, η μεταβίβαση της 
νομοθετικής εξουσίας και η νομοθέτηση μέσω διοικητικών 
διαταγμάτων έχουν εκ φύσεως έναν αμιγώς μεταβατικό 
και προσωρινό χαρακτήρα. Μια τέτοια εντύπωση όμως θα 
ήταν ασφαλώς παραπλανητική [...]. Τα όργανα διακυβέρ-
νησης που περιγράφονται εδώ ως προσωρινοί μηχανισμοί 
σε περιόδους κρίσης έχουν γίνει σε μερικές χώρες, και εν-
δέχεται να γίνουν σε όλες, μόνιμοι θεσμοί ακόμα και σε 
καιρό ειρήνης» (ο.π-., σ. 313). Η πρόβλεψη, που ακολού-
θησε οκτώ χρόνια μετά την πρώτη διατύπωση του Μπέν-
γιαμιν στην όγδοη θέση του για την έννοια της ιστορίας, 
υπήρξε χωρίς αμφιβολία ακριβής· αλλά ακόμα πιο παρά-
δοξα ηχούν οι λέξεις που κλείνουν το βιβλίο: «Καμία θυ-
σία δεν είναι υπερβολικά μεγάλη για τη δημοκρατία μας. 
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πολλώ δε μάλλον η προσωρινή θυσ(α της (διας της δημο-
κρατίας» σ. 314). 

1.6. Η μελέτη της θέσης που κατέχει η κατάσταση 
εξαίρεσης στις νομικές παραδόσεις των δυτικών κρατών 
αποκαλύπτει μια διάκριση —σαφή σε θεωρητικό επίπεδο, 
στην πραγματικότητα όμως πιο αόριστη— ανάμεσα στα 
συστήματα που ρυθμίζουν την κατάσταση εξαίρεσης με το 
συνταγματικό κείμενο ή μέσω ενός νόμου και στα συστή-
ματα που προτιμούν να μη διευθετούν ξεκάθαρα το πρό-
βλημα. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν η Γαλλία (στην οποία 
η σύγχρονη κατάσταση εξαίρεσης γεννήθηκε την εποχή της 
Επανάστασης) και η Γερμανία· στη δεύτερη η Ιταλία, η 
Ελβετία, η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα 
και η θεωρία χωρίζεται αντίστοιχα σε συγγραφείς που 
αναγνωρίζουν τη σκοπιμότητα μιας συνταγματικής ή νο-
μοθετικής πρόβλεψης της κατάστασης εξαίρεσης και σε 
άλλους —μεταξύ αυτών στην πρώτη γραμμή ο Καρλ 
Σμιτ— που επικρίνουν ανεπιφύλακτα την απαίτηση να 
ρυθμίζεται με νόμο αυτό που εξ ορισμού δεν μπορεί να 
θεσμοθετηθεί. Μολονότι, στο επίπεδο του τυπικού συντάγ-
ματος, η διάκριση είναι αναντίρρητα σημαντική (εφόσον 
προϋποθέτει ότι, στη δεύτερη περίπτωση, οι ενέργειες που 
εκτελούνται από την κυβέρνηση εκτός ή αντίθετα από το 
νόμο θεωρητικά μπορούν να εκληφθούν ως παράνομες και, 
κατά συνέπεια, πρέπει να εξυγιαίνονται με μια κατάλλη-
λη αποζημίωση (bill of indemnity) ^ στο επίπεδο του πραγ-
ματικού συντάγματος η κατάσταση εξαίρεσης σε γενικές 
γραμμές υφίσταται σε όλα τα αναφερόμενα συστήματα, 
ενώ η ιστορία του θεσμού, τουλάχιστον από την εποχή του 
Α' Παγκοσμίου πολέμου, φανερώνει ότι η εξέλιξή του 
υπήρξε ανεξάρτητη από τη συνταγματική ή νομοθετική 
επισημοποίησή του. Έτσι, στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, 
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το σύνταγμα της οποίας καθόριζε στο άρθρο 48 τις εξου-
σίες του προέδρου του Ράιχ σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
«η δημόσια ασφάλεια και τάξη» (die öfFemtltche Sicherhett 
und Ordnung) απειλούνταν, η κατάσταση εξαίρεσης δια-
δραμάτισε σαφώς πιο αποφασιστικό ρόλο απ' ό,τι στην 
Ιταλία, όπου ο θεσμός δεν προβλεπόταν ξεκάθαρα, ή στη 
Γαλλία, που ρύθμιζε το θέμα με νόμο και πολλές φορές 
κατέφυγε μαζικά στην κήρυξη état de siège και στη νο-
μοθέτηση με διάταγμα. 

1.7. Το πρόβλημα της κατάστασης εξαίρεσης παρου-
σιάζει εμφανείς αναλογίες με το πρόβλημα του δικαιώ-
ματος αντίστασης. Πράγματι, έχει συζητηθεί πολύ, ιδιαί-
τερα κατά τη διάρκεια συντακτικών συνελεύσεων, η σκο-
πιμότητα εισαγωγής του δικαιώματος αντίστασης στο συ-
νταγματικό κείμενο. Έτσι, στο προσχέδιο του σημερινού 
ιταλικού συντάγματος είχε συμπεριληφθεί ένα άρθρο που 
ανέφερε: «Όταν οι δημόσιες εξουσίες παραβιάζουν τις βα-
σικές ελευθερίες και τα δικαιώματα που εγγυάται το σύ-
νταγμα, η αντίσταση στην καταπίεση αποτελεί δικαίω-
μα και καθήκον του πολίτη». Η πρόταση, που βασιζό-
ταν σε μια υπόδειξη του Τζουζέππε Ντοσσέττι (Giuseppe 
Dossettl), ενός από τους πιο αξιόλογους εκπροσώπους 
του καθολικού χώρου, συνάντησε έντονες αντιρρήσεις. 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επικράτησε η γνώμη 
ότι δεν ήταν δυνατόν να ρυθμιστεί νομικά κάτι που, εκ 
φύσεως, δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο του θετικού δικαίου, 
κι έτσι το άρθρο δεν εγκρίθηκε. Αντίθετα, στο σύνταγ-
μα της Ομόσπονδης Γερμανικής Δημοκρατίας υπάρχει 
ένα άρθρο (το άρθρο 20) που νομιμοποιεί χωρίς επιφυ-
λάξεις το δικαίωμα αντίστασης, διαβεβαιώνοντας ότι 
«όλοι 01 Γερμανοί έχουν δικαίωμα να αντισταθούν ενά-
ντια σε οποιονδήποτε προσπαθήσει να καταργήσει την 
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τάξη [το δημοκρατικό σύνταγμα], αν δεν είναι εφικτές 
άλλες λύσεις». 

Τα επιχειρήματα εδώ είναι ανάλογα μ' εκείνα που α-
ντιτάσσουν οι υπέρμαχοι της νομιμοποίησης της κατάστα-
σης εξαίρεσης, μέσω του συνταγματικού κειμένου ή ενός 
ειδικού νόμου, στους νομομαθείς που θεωρούν τελείως 
άσκοπη τη νομοθετική της ρύθμιση. Οπωσδήποτε είναι 
βέβαιο πως αν η αντίσταση γινόταν δικαίωμα, ή ακόμα 
περισσότερο καθήκον (η παράλειψη του οποίου θα μπορού-
σε και να τιμωρείται), το σύνταγμα όχι μόνο θα προβαλ-
λόταν ως μια απρόσβλητη και κατανοητή απ' όλους αξία, 
αλλά και οι πολιτικές επιλογές των πολιτών θα ήταν νο-
μικά θεσμοθετημένες. Γεγονός όμως είναι πως, τόσο στο 
δικαίωμα αντίστασης όσο και στην κατάσταση εξαίρεσης, 
υπό αμφισβήτηση τίθεται τελικά το ζήτημα της νομικής 
σημασίας ενός πεδίου δράσης που καθεαυτό δεν προβλέ-
πεται νομικώς. Έρχονται δηλαδή σε αντίθεση η άποψη που 
υποστηρίζει ότι το δίκαιο πρέπει να συμπίπτει με τον κα-
νόνα και εκείνη που διατείνεται ότι το δικαιικό πλαίσιο 
υπερβαίνει τον κανόνα. Σε τελική όμως ανάλυση και οι δύο 
απόψεις αποκλείουν την ύπαρξη ενός πεδίου ανθρώπινης 
δράσης που εκφεύγει εντελώς του δικαίου. 

® Σύντομη ιστορία της κατάστασης εξαίρεσης Έχουμε ήδη 
δει ότι η κατάσταση πολιορκίας έλκει την καταγωγή της από 
τη Γαλλία κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Μετά την 
επιβολή της, με διάταγμα της Συντακτικής Συνέλευσης της 
8ης Ιουλίου 1791, η φυσιογνωμία της ως état de siège fictif 
ή politique διαμορφώθηκε με νόμο του Διευθυντηρίου της 
27ης Αυγούστου 1797 και, τέλος, με ναπολεόντειο διάταγ-
μα της 24ης Δεκεμβρίου 1811 (πρβλ. ο.ττ., σ. 13). Αντίθε-
τα, η ιδέα της αναστολής του συντάγματος (de l'empire de 
la constitution) εισήχθη, όπως επίσης έχουμε δει, με το σύ-
νταγμα της 22ας Φριμαίρ του έτους VIII. Το άρθρο 14 της 
Charte^ του 1814 παραχωρούσε στον κυρίαρχο την εξουσία 

Χάρτας. (Σ.τ.Μ.) 
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να «εισάγει τους κανονισμούς και τις απαραίτητες διατάξεις 
για την εφαρμογή των νόμων και την ασφάλεια του κρά-
τους»· εξαιτίας όμως της αοριστίας της διατύπωσης, ο Σα-
τοβριάνδος (Chateaubriand) παρατήρησε ότι «είναι δυνατόν 
μια ωραία πρωία όλη η Χάρτα να ακυρωθεί για χάρη του 
άρθρου 14»^^. Η κατάσταση πολιορκίας αναφερόταν ρητά 
στην Acte additiomineß^ στο σύνταγμα της 22ας Απριλίου 
1815, που προέβλεπε την κήρυξή της με νόμο. Από τότε η 
νομοθεσία για την κατάσταση πολιορκίας στη Γαλλία μετρά 
τις στιγμές συνταγματικής κρίσης κατά τη διάρκεια του 19ου 
και 20ού αιώνα. Μετά την πτώση της Ιουλιανής Μοναρχίας, 
στις 24 Ιουνίου 1848 ένα διάταγμα της Συντακτικής Συνέ-
λευσης έθετε το Παρίσι σε κατάσταση πολιορκίας και ανέ-
θετε στο στρατηγό Καβαινιάκ (Cavalgnac) να αποκαταστή-
σει την τάξη στην πόλη. Κατά συνέπεια, στο νέο σύνταγμα 
της 4ης Νοεμβρίου 1848 εισήχθη ένα άρθρο που προέβλεπε 
ότι νόμος θα όριζε τις αιτίες, τη μορφή και τις συνέπειες της 
κατάστασης πολιορκίας. Από εκείνη τη στιγμή κυρίαρχη 
^ΡΧή —όχ^ Χ^Ρ^ζ εξαιρέσεις, όπως θα δούμε— στη γαλλι-
κή παράδοση (σε αντίθεση με τη γερμανική που την εμπι-
στεύεται στον αρχηγό του κράτους) είναι ότι η εξουσία ανα-
στολής των νόμων μπορεί να ανήκει μόνο στην ίδια εξουσία 
που τους εκδίδει, δηλαδή στο κοινοβούλιο. Συνακόλουθα, ο 
νόμος της 9ης Αυγούστου 1849 —εν μέρει τροποποιήθηκε, 
υπό μια πιο περιοριστική έννοια, με νόμο της 4ης Απριλίου 
1878— καθόριζε ότι η κατάσταση πολιτικής πολιορκίας μπο-
ρούσε να κηρυχτεί από το κοινοβούλιο (ή, συμπληρωματικά, 
από τον αρχηγό του κράτους) σε περίπτωση άμεσου κινδύ-
νου για την εξωτερική ή εσωτερική ασφάλεια. Ο Ναπολέο-
ντας Γ' κατέφυγε αρκετά συχνά στο νόμο αυτό και, αφού 
εγκαταστάθηκε στην εξουσία, παραχώρησε, με το σύνταγμα 
του Ιανουαρίου του 1852, στον αρχηγό του κράτους την απο-
κλειστική εξουσία να κηρύσσει κατάσταση πολιορκίας. Ο 
γαλλοπρωσικός πόλεμος και η εξέγερση της Κομούνας συ-
νέπεσαν με μια άνευ προηγουμένου γενίκευση της κατάστα-
σης εξαίρεσης, που κηρύχτηκε σε σαράντα διαμερίσματα και 
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Γαλλικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 

Πρόσθετη πράξη. (Σ.τ.Μ.) 
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σε ορισμένα παρατάθηκε μέχρι τα τέλη του 1876. Βάσει των 
εμπειριών αυτών και μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 
Μακμαόν (Macmahon) το Μάιο του 1877, ο νόμος του 1849 
τροποποιήθηκε, καθορίζοντας ότι η κατάσταση πολιορκίας 
μπορούσε να κηρυχτεί μόνο με νόμο —ή, αν δεν είχε συνε-
δριάσει η Βουλή των Αντιπροσώπων, από τον αρχηγό του 
κράτους, με την υποχρέωση να συγκαλέσει τη βουλή μέσα σε 
δύο ημέρες— σε περίπτωση «άμεσου κινδύνου για εξωτερι-
κό πόλεμο ή ένοπλη εξέγερση» (νόμος της 4ης Απριλίου 
1878, άρθρο 1). 
Ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος συνέπεσε στην πλειονότητα των 
εμπόλεμων χωρών με μια μόνιμη κατάσταση εξαίρεσης. Στις 
2 Αυγούστου 1914, ο πρόεδρος Πουανκαρέ (Polncaré) εξέ-
δωσε ένα διάταγμα που έθετε ολόκληρη τη χώρα σε κατά-
σταση πολιορκίας και δύο ημέρες αργότερα μετατράπηκε σε 
νόμο από το κοινοβούλιο. Η κατάσταση πολιορκίας παρέμεινε 
σε ισχύ μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 1919. Παρότι η δραστηριό-
τητα του κοινοβουλίου, που είχε ανασταλεί κατά τη διάρκεια 
του πρώτου εξαμήνου του πολέμου, ξανάρχισε τον Ιανουά-
ριο του 1915, πολλοί από τους νόμους που ψηφίζονταν δεν 
ήταν στην πραγματικότητα παρά νομοθετικές εξουσιοδοτή-
σεις στην εκτελεστική εξουσία, όπως εκείνη της 10ης Φε-
βρουαρίου 1918 που παραχωρούσε στην κυβέρνηση την από-
λυτη, επί της ουσίας, αρμοδιότητα να ρυθμίζει με διατάγματα 
την παραγωγή και εμπορία των ειδών διατροφής. Ο Τίν-
γκστεν παρατήρησε ότι, με αυτό τον τρόπο, η εκτελεστική 
εξουσία πρακτικά μεταμορφωνόταν σε νομοθετικό όργανο 
(TiTagsten, 1934, σ. 18). Σε κάθε περίπτωση, την περίοδο 
ετούτη γίνεται κοινή πρακτική στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες 
η έκτακτη νομοθέτηση μέσω κυβερνητικών διαταγμάτων — 
σήμερα μας είναι εξαιρετικά οικεία. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά το τέλος των εχθροπραξιών 
ακολούθησε η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της εκτελεστι-
κής εξουσίας σε νομοθετικό πλαίσιο και είναι αξιοπρόσεκτο 
το γεγονός ότι η στρατιωτική ανάγκη παραχωρούσε πλέον 
τη θέση της στην οικονομική ανάγκη, εξομοιώνοντας έμμε-
σα τον πόλεμο με την οικονομία. Τον Ιανουάριο του 1924, 
σε μια στιγμή σοβαρής κρίσης που απειλούσε τη σταθερό-
τητα του φράγκου, η κυβέρνηση Πουανκαρέ ζήτησε να της 
παραχωρηθούν πλήρεις εξουσίες όσον αφορά την οικονομία. 
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Έπειτα από εντονότατη συζήτηση, κατά την οποία η αντι-
πολίτευση επισήμανε ότι κάτι τέτοιο ισοδυναμούσε για το 
κοινοβούλιο με αποποίηση των συνταγματικών του εξου-
σιών, ο νόμος ψηφίστηκε στις 22 Μαρτίου, περιορίζοντας 
σε τέσσερις μήνες τις ειδικές αυτές εξουσίες της κυβέρνη-
σης. Ανάλογα μέτρα τέθηκαν προς ψήφιση το 1935 από την 
κυβέρνηση Λαβάλ (Laval), η οποία εξέδωσε περισσότερα 
από πεντακόσια διατάγματα «με ισχύ νόμου» για να απο-
τρέψει την υποτίμηση του φράγκου. Η αριστερή αντιπολί-
τευση, υπό την καθοδήγηση του Λεόν Μπλουμ (Léon 
Blum), αντιτάχθηκε σθεναρά σε τούτη τη «φασιστική» πρα-
κτική* αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι μόλις βρέθηκε στην 
εξουσία με το Λαϊκό Μέτωπο, τον Ιούνιο του 1937 ζήτησε 
από το κοινοβούλιο να της εκχωρηθούν πλήρεις εξουσίες για 
να υποτιμήσει το φράγκο, να σταθεροποιήσει τον έλεγχο του 
συναλλάγματος και να επιβάλει νέους φόρους. Όπως επι-
σημάνθηκε (Rosslter, 1948, σ. 123), σήμαινε ότι η νέα 
πρακτική νομοθέτησης μέσω κυβερνητικών διαταγμάτων, 
που είχε εγκαινιαστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, ήταν 
πλέον μια πρακτική αποδεκτή απ' όλες τις πολιτικές δυ-
νάμεις. Στις 30 Ιουνίου 1937 οι εξουσίες που δε δόθηκαν 
στον Λεόν Μπλουμ παραχωρήθηκαν στην κυβέρνηση Σοτάν 
(ChauteYYips), στην οποία αρκετά από τα υπουργεία-κλει-
διά είχαν ανατεθεί σε μη σοσιαλιστές. Αλλά και στις 10 
Απριλίου 1938 ο Εντουάρ Νταλαντιέ (Edouard Daladler) 
ζήτησε και έλαβε από το κοινοβούλιο έκτακτες εξουσίες 
νομοθέτησης με διάταγμα για να αντιμετωπίσει τόσο την 
απειλή της ναζιστικής Γερμανίας όσο και την οικονομική 
κρίση, έτσι που θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι μέ-
χρι τα τέλη της Τρίτης Δημοκρατίας «οι κανονικές διαδι-
κασίες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είχαν τεθεί σε 
αναστολή» (ο.π'., σ. 124). Έχει ιδιαίτερη σημασία να μην 
παραβλέπει κανείς την ταυτόχρονη διαδικασία μετασχημα-
τισμού των δημοκρατικών συνταγμάτων ανάμεσα στους δύο 
παγκοσμίους πολέμους, όταν μελετά τη γέννηση των λεγό-
μενων δικτατορικών καθεστώτων στην Ιταλία και στη Γερ-
μανία. Έτσι, το παράδειγμα της κατάστασης εξαίρεσης βρέ-
θηκε να επηρεάζει ολόκληρη την πολιτικο-συνταγματική 
ζωή των δυτικών κοινωνιών, η οποία άρχισε σταδιακά να 
προσλαμβάνει μια νέα μορφή, που ίσως μόνο σήμερα έχει 
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φτάσει σε πλήρη ανάπτυξη. Το Δεκέμβριο του 1939, μετά 
την έκρηξη του πολέμου, η κυβέρνηση απέκτησε τη δυνα-
τότητα να λαμβάνει μέσω διατάγματος όλα τα απαραίτη-
τα μέτρα για να διασφαλίσει την εθνική άμυνα. Το κοινο-
βούλιο εξακολούθησε να συνεδριάζει —εκτός από τότε που 
τέθηκε σε αναστολή για ένα μήνα προκειμένου να στερή-
σει από τους κοινοβουλευτικούς κομουνιστές την ασυλία 
τους—, εντούτοις η όλη νομοθετική δραστηριότητα βρισκό-
ταν σταθερά στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας. Όταν ο 
στρατάρχης Πεταίν (Pétaim) ανέλαβε την εξουσία, το γαλ-
λικό κοινοβούλιο ήταν πλέον η σκιά του εαυτού του. Η συ-
νταγματική πράξη της 11ης Ιουλίου 1940 έδινε στον αρχη-
γό του κράτους το δικαίωμα να κηρύσσει κατάσταση πολιορ-
κίας σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια (πλέον εν μέρει 
κυριευμένης από το γερμανικό στρατό). 
Στο σημερινό σύνταγμα η κατάσταση εξαίρεσης ρυθμίζεται, 
κατά βούληση του Ντε Γκολ (De Gaulle), από το άρθρο 16, 
που ορίζει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λαμβάνει έκτα-
κτα μέτρα «όταν οι θεσμοί της δημοκρατίας, η ανεξαρτησία 
του έθνους, η εδαφική ακεραιότητα ή η εκπλήρωση των διε-
θνών υποχρεώσεών του απειλούνται κατά τρόπο σοβαρό και 
άμεσο και η ομαλή λειτουργία των δημόσιων συνταγματικών 
εξουσιών έχει διακοπεί». Τον Απρίλιο του 1961, κατά τη 
διάρκεια της κρίσης στην Αλγερία, ο Ντε Γκολ κατέφυγε στο 
άρθρο 16, μολονότι η λειτουργία των δημόσιων εξουσιών δεν 
είχε διακοπεί. Έκτοτε δεν έχει ξαναγίνει επίκληση του άρ-
θρου 16, αλλά, σύμφωνα με μια τάση που παρατηρείται σε 
όλες τις δυτικές δημοκρατίες, η κήρυξη της κατάστασης εξαί-
ρεσης έχει αρχίσει προοδευτικά να υποκαθίσταται από μια 
άνευ προηγουμένου γενίκευση του παραδείγματος της δημό-
σιας ασφάλειας ως κανονικής τεχνικής διακυβέρνησης. 

Η ιστορία του άρθρου 48 του Συντάγματος της Βαϊμάρης 
είναι τόσο στενά συνυφασμένη με την ιστορία της Γερμανίας 
την περίοδο του μεσοπολέμου, ώστε δεν είναι δυνατόν να 
κατανοήσουμε την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία χωρίς 
προηγούμενη ανάλυση των χρήσεων και καταχρήσεων του 
άρθρου αυτού μεταξύ των ετών 1919 και 1933. Το άμεσο 
προηγούμενό του εντοπίζεται στο άρθρο 68 του Συντάγμα-
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τος του Μπίσμαρκ (BlsTnarck), το οποίο, σε περίπτωση που 
«η δημόσια ασφάλεια στην επικράτεια του Ράιχ απειλού-
νταν», έδινε στον αυτοκράτορα τη δυνατότητα να κηρύξει 
μέρος αυτής σε εμπόλεμη κατάσταση (Kriegszustand) και 
παρέπεμπε, για τα διαδικαστικά, στον πρωσικό νόμο σχετι-
κά με την κατάσταση πολιορκίας της 4ης Ιουνίου 1851. Δε-
δομένων των ταραχών και των εξεγέρσεων που ακολούθη-
σαν μετά το τέλος του πολέμου, οι βουλευτές της Εθνοσυνέ-
λευσης που έπρεπε να ψηφίσει νέο σύνταγμα, με την αρωγή 
νομικών ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει το όνομα του 
Ούγκο Πρέους (Hugo Preuss), ενέταξαν σε αυτό ένα άρθρο 
που παραχωρούσε στον πρόεδρο του Ράιχ εξαιρετικά διευ-
ρυμένες έκτακτες εξουσίες. Πράγματι, το κείμενο του άρθρου 
48 ανέφερε: «Εάν στο γερμανικό Ράιχ η ασφάλεια και η δη-
μόσια τάξη έχουν σοβαρά [erheblich] διαταραχθεί ή απειλη-
θεί, τότε ο πρόεδρος του Ράιχ μπορεί να λάβει τα απαραί-
τητα μέτρα για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της δη-
μόσιας τάξης, ενδεχομένως με τη συνδρομή των ενόπλων δυ-
νάμεων. Για το σκοπό ετούτο μπορεί να αναστείλει πλήρως 
ή εν μέρει τα θεμελιώδη δικαιώματα [Grundrechte] που κα-
θορίζονται στα άρθρα 114, 115, 117, 118, 123, 124 και 153». 
Το άρθρο προσέθετε ότι νόμος θα καθόριζε στις λεπτομέρειες 
τον τρόπο άσκησης της προεδρικής αυτής εξουσίας. Καθώς 
όμως τέτοιος νόμος δεν ψηφίστηκε ποτέ, οι έκτακτες εξου-
σίες του προέδρου παρέμειναν σε τέτοιο βαθμό απροσδιόρι-
στες, ώστε όχι μόνο χρησιμοποιήθηκε ευρέως στη θεωρία η 
έκφραση «προεδρική δικτατορία» με αναφορά στο άρθρο 48, 
αλλά ακόμα και ο Σμιτ έγραψε το 1925 ότι «κανένα σύνταγ-
μα στη γη δε νομιμοποίησε με τέτοια ευκολία ένα πραξικό-
πημα όπως αυτό της Βαϊμάρης» (Schmitt, 1995, σ. 25). 
Οι κυβερνήσεις της Δημοκρατίας, με πρώτη εκείνη του 
Μπρύνινγκ (Brüinling), χρησιμοποιούσαν κατ' εξακολούθη-
ση —με μια μικρή παύση μεταξύ των ετών 1925 και 1929— 
το άρθρο 48, κηρύσσοντας την κατάσταση εξαίρεσης και εκ-
δίδοντας επείγοντα διατάγματα σε περισσότερες από 250 
περιπτώσεις* μεταξύ άλλων, τους διευκόλυναν στη φυλάκι-
ση χιλιάδων στρατευμένων κομουνιστών και στην ίδρυση ει-
δικών δικαστηρίων, αρμόδιων να καταδικάζουν σε θάνατο. 
Σε πολλές περιπτώσεις, και ιδιαίτερα τον Οκτώβριο του 
1923, η κυβέρνηση κατέφυγε στο άρθρο 48 για να αντιμε-
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τωπίσει την πτώση του μάρκου, επιβεβαιώνοντας την πρό-
σφατη τάση που ήθελε την πολιτικο-στρατιωτική ανάγκη να 
συμπίπτει με την οικονομική κρίση. 
Είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια της Δημοκρατίας της 
Βαϊμάρης πέρασαν μέσα σ' ένα καθεστώς πλήρους κατάστα-
σης εξαίρεσης· λιγότερο προφανής είναι η διαπίστωση ότι ο 
Χίτλερ πιθανότατα δε θα είχε καταφέρει να ανέλθει στην 
εξουσία, αν η χώρα δεν είχε περιέλθει από τριετίας σε κα-
θεστώς προεδρικής δικτατορίας και αν το κοινοβούλιο λει-
τουργούσε. Τον Ιούλιο του 1930 η κυβέρνηση Μπρύνινγκ μειο-
ψήφησε. Αντί όμως να υποβάλει παραίτηση, ο Μπρύνινγκ 
κατάφερε χάρη στον πρόεδρο Χίντενμπουργκ (Hlndenbarg) 
να προσφύγει στο άρθρο 48 και να διαλύσει το Ράιχσταγκ. 
Από εκείνη τη στιγμή η Γερμανία έπαψε εκ των πραγμάτων 
να είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το κοινοβούλιο 
συνεδρίασε μόνο επτά φορές μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύ-
τερο των δώδεκα εβδομάδων συνολικά, ενώ ο ανίσχυρος 
συνασπισμός μεταξύ των σοσιαλδημοκρατών και των κε-
ντρώων απέμεινε να παρακολουθεί μια κυβέρνηση που πλέον 
εξαρτιόταν μόνο από τον πρόεδρο του Ράιχ. Το 1932 ο Χίντεν-
μπουργκ, που είχε επανεκλεγεί πρόεδρος έναντι του Χίτλερ 
και του Τέλμαν (Thälmamn), ανάγκασε τον Μπρύνινγκ να 
παραιτηθεί και διόρισε στη θέση του τον κεντρώο Φον Πά-
πεν (νοτπ Papem). Στις 4 Ιουνίου το Ράιχσταγκ διαλύθηκε και 
δε συνεκλήθη πια μέχρι την έλευση του ναζισμού. Στις 20 
Ιουλίου η πρωσική επικράτεια κηρύχτηκε σε κατάσταση εξαί-
ρεσης και ο φον Πάπεν διορίστηκε επίτροπος του Ράιχ στην 
Πρωσία, εκδιώκοντας τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του 
Όττο Μπράουν (Otto Braum). 
Η κατάσταση εξαίρεσης στην οποία περιήλθε η Γερμανία υπό 
την προεδρία του Χίντενμπουργκ δικαιολογείται από τον 
Σμιτ σε συνταγματικό επίπεδο μέσω της ιδέας ότι ο πρόε-
δρος ενεργούσε ως «φρουρός του συντάγματος» (Schnnitt, 
1931)· αντίθετα, όμως, το τέλος της Δημοκρατίας της Βαϊ-
μάρης δείχνει ξεκάθαρα ότι μια «προστατευόμενη δημοκρα-
τία» δεν είναι δημοκρατία και ότι το παράδειγμα της συνταγ-
ματικής δικτατορίας λειτουργεί περισσότερο ως μεταβατική 
φάση που αναπότρεπτα οδηγεί στην εγκαθίδρυση ενός απο-
λυταρχικού καθεστώτος. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, γίνεται κατανοητό 
γιατί το σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας δεν 
αναφερόταν στην κατάσταση εξαίρεσης· πάντως, στις 24 Ιου-
νίου 1968 ο «μεγάλος συνασπισμός» μεταξύ χριστιανοδημο-
κρατών και σοσιαλδημοκρατών ψήφισε ένα συμπληρωματι-
κό νόμο στο σύνταγμα {Gesetz zur Ergänzung des Grundge-
setzes) που επανέφερε την κατάσταση εξαίρεσης (η οποία 
προσδιοριζόταν ως «κατάσταση εσωτερικής ανάγκης», 
innere Notstand). Με ακούσια ειρωνεία, για πρώτη φορά 
στην ιστορία του θεσμού η κήρυξη της κατάστασης εξαίρεσης 
προβλεπόταν όχι απλώς για την περιφρούρηση της ασφάλειας 
και της δημόσιας τάξης, αλλά και για την υπεράσπιση του 
«δημοκρατικο-φιλελεύθερου συντάγματος». Η προστατευό-
μενη δημοκρατία είχε γίνει πλέον ο κανόνας. 

Στις 3 Αυγούστου 1914 η Ελβετική Ομοσπονδιακή Συνέλευ-
ση παραχώρησε στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο «την απεριό-
ριστη εξουσία να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της ουδε-
τερότητας της Ελβετίας». Αυτή η ασυνήθιστη πράξη, με την 
οποία ένα μη εμπόλεμο κράτος παραχωρούσε στην εκτελε-
στική εξουσία ακόμα πιο διευρυμένες και ακαθόριστες αρμο-
διότητες από εκείνες που είχαν οι κυβερνήσεις των χωρών 
που εμπλέκονταν άμεσα στον πόλεμο, είναι ενδιαφέρουσα για 
τις συζητήσεις που πυροδότησε τόσο μέσα στην ίδια τη βου-
λή όσο και επ' ευκαιρία των ενστάσεων αντισυνταγματικό-
τητας που κατατέθηκαν από τους πολίτες στο ελβετικό ομο-
σπονδιακό δικαστήριο. Η επιμονή με την οποία οι Ελβετοί 
νομικοί, σχεδόν τριάντα χρόνια πριν από τους θεωρητικούς 
της συνταγματικής δικτατορίας, προσπάθησαν εξ αφορμής αυ-
τού να στοιχειοθετήσουν —όπως οι Βάλντκιρτς (Waldklrch) και 
Μπούρκχαρντ (Burckhardt)— τη νομιμότητα της κατάστα-
σης εξαίρεσης στο ίδιο το συνταγματικό κείμενο (στο άρθρο 2, 
στο οποίο μπορούσε κανείς να διαβάσει ότι «η Συνομοσπον-
δία έχει ως σκοπό να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της πατρί-
δας ενάντια στον εχθρό και να διατηρήσει την τάξη και την 
ηρεμία στο εσωτερικό της») ή —όπως οι Χέρνι (Hoernl) και 
Φλάινερ (Fleiner)— να τη στηρίξει σ' ένα δικαίωμα ανάγκης 
«συμφυούς με την ύπαρξη του ίδιου του κράτους» ή —όπως 
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Ο Χις (His)— σε ένα κενό δικαίου που οι έκτακτες διατά-
ξεις πρέπει να καλύψουν, φανερώνει ότι η θεωρία της κατά-
στασης εξαίρεσης δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αποκλει-
στική κληρονομιά της αντιδημοκρατικής παράδοσης. 

Η ιστορία και η νομική θέση της κατάστασης εξαίρεσης στην 
Ιταλία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την άποψη της 
νομοθέτησης μέσω επειγόντων κυβερνητικών διαταγμάτων: 
των λεγόμενων «διαταγμάτων-νόμων». Πράγματι, από την 
άποψη αυτή θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η Ιταλία 
λειτούργησε ως πραγματικό πολιτικο-νομικό εργαστήριο, στο 
οποίο δεν έπαψε να οργανώνεται η διαδικασία —σε διαφο-
ρετικό βαθμό υφίσταται και στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη— 
μέσω της οποίας το διάταγμα-νόμος «από ένα κατά παρέκ-
κλιση και κατ' εξαίρεση εργαλείο στην παραγωγή νόμων έχει 
μετατραπεί σε κοινή πηγή δικαίου» (Fresa, 1981, σ. 156). 
Αυτό όμως σημαίνει ότι ακριβώς ένα κράτος του οποίου οι 
κυβερνήσεις ήταν συχνά ασταθείς επεξεργάστηκε ένα από τα 
βασικά παραδείγματα μέσω των οποίων η δημοκρατία με-
τατρέπεται από κοινοβουλευτική σε κυβερνητική. Οπωσδή-
ποτε, όμως, η δυνατότητα έκδοσης επειγόντων διαταγμάτων 
στην προβληματική περιοχή της κατάστασης εξαίρεσης ανα-
δεικνύεται με σαφήνεια σε τούτο το πλαίσιο. Η Καταστατι-
κή Χάρτα του Αλβέρτου —όπως, άλλωστε, και το ισχύον 
δημοκρατικό σύνταγμα— δεν έκανε καμία αναφορά στην 
κατάσταση εξαίρεσης. Πάντως, οι κυβερνήσεις του βασιλείου 
κατέφυγαν αναρίθμητες φορές στην κήρυξη κατάστασης πο-
λιορκίας: στο Παλέρμο και στις σικελικές επαρχίες το 1862 
και το 1866, στη Νάπολη το 1862, στη Σικελία και στη 
Αουνιτζάνα το 1894 και, το 1898, στη Νάπολη και στο Μι-
λάνο, όπου η καταστολή των ταραχών υπήρξε ιδιαίτερα αι-
ματηρή και πυροδότησε έντονες συζητήσεις στο κοινοβού-
λιο. Η κήρυξη της κατάστασης πολιορκίας με αφορμή το 
σεισμό στη Μεσσίνα και στο Ρέτζο Καλάμπρια στις 28 Δε-
κεμβρίου 1908 φαινομενικά μόνο είναι ξεχωριστή περίπτω-
ση. Όχι μόνο οι απώτεροι λόγοι της κήρυξης σχετίζονταν στην 
πραγματικότητα με τη δημόσια τάξη (επρόκειτο να πατάξει 
τις λεηλασίες και τις κλοπές που σημειώνονταν μετά την 
καταστροφή), αλλά και από θεωρητική σκοπιά είναι σημα-
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ντικό ότι πρόσφεραν στον Σάντι Ρομάνο (Samti Romano) και 
σε άλλους Ιταλούς νομομαθείς την ευκαιρία να επεξεργα-
στούν την άποψη, στην οποία οφείλουμε στη συνέχεια να στα-
θούμε λίγο, που θεωρεί την ανάγκη ως πρωταρχική πηγή 
δικαίου. 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η κήρυξη της κατάστασης 
πολιορκίας έγινε μέσω ενός βασιλικού διατάγματος το οποίο, 
αν και δεν περιείχε καμία ρήτρα κοινοβουλευτικής κύρωσης, 
είχε πάντοτε την έγκριση του κοινοβουλίου όπως και τα άλλα 
επείγοντα διατάγματα που δεν αφορούσαν την κατάσταση 
πολιορκίας — το 1923 και το 1924 μετατράπηκαν με τον 
τρόπο αυτό σε νόμο μαζικά μερικές χιλιάδες διαταγμάτων-
νόμων που είχαν εκδοθεί τα προηγούμενα χρόνια και είχαν 
παραμείνει εκκρεμή. Το 1926 το φασιστικό καθεστώς προώ-
θησε την έκδοση ενός νόμου που ρύθμιζε ρητά το περιεχόμε-
νο των διαταγμάτων-νόμων. Το άρθρο 3 όριζε ότι ήταν δυ-
νατόν να εκδίδονται με βασιλικό διάταγμα, ύστερα από από-
φαση του υπουργικού συμβουλίου, «διατάξεις με ισχύ νόμου 
1) όταν η κυβέρνηση εξουσιοδοτείται από νόμο, στα πλαίσια 
πάντα της εξουσιοδότησης 2) στις έκτακτες περιπτώσεις, 
κατά τις οποίες λόγοι πιεστικής και απόλυτης ανάγκης το 
απαιτούν. Η απόφαση για την ανάγκη και την επείγουσα 
περίσταση δεν υπόκειται σε άλλο έλεγχο εκτός από τον πο-
λιτικό του κοινοβουλίου». Τα προβλεπόμενα από το δεύτε-
ρο εδάφιο διατάγματα έπρεπε να περιέχουν ρήτρα που επέ-
βαλλε να τεθούν στο κοινοβούλιο για να μετατραπούν σε 
νόμο· με την απώλεια όμως κάθε αυτονομίας της βουλής, επί 
φασιστικού καθεστώτος, η σχετική ρήτρα ήταν περιττή. 
Μολονότι η κατάχρηση στην έκδοση επειγόντων διαταγμά-
των από πλευράς των φασιστικών κυβερνήσεων ήταν τέτοια, 
ώστε το ίδιο το καθεστώς, το 1939, αισθάνθηκε την ανάγκη 
να περιορίσει την έκδοσή τους, το δημοκρατικό σύνταγμα 
όρισε με μοναδική συνέπεια στο άρθρο 77 ότι «σε έκτακτες 
περιπτώσεις πιεστικής ανάγκης» η κυβέρνηση μπορούσε να 
υιοθετεί «προσωρινά μέτρα με ισχύ νόμου», που έπρεπε να 
παρουσιάζονται την ίδια ημέρα στη βουλή και έχαναν την 
ισχύ τους αν δε μετατρέπονταν σε νόμο μέσα σε εξήντα ημέ-
ρες από τη δημοσίευσή τους. 
Είναι γνωστό ότι η πρακτική κυβερνητικής νομοθέτησης 
μέσω διαταγμάτων-νόμων έχει γίνει από τότε στην Ιταλία 
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κανόνας. Μάλιστα, όχι μόνο καταφεύγουν στην έκδοση 
επειγόντων διαταγμάτων σε στιγμές πολιτικής κρίσης, πα-
ραβιάζοντας έτσι τη συνταγματική αρχή, σύμφωνα με την 
οποία τα δικαιώματα των πολιτών μπορούν να περιορίζο-
νται μόνο με νόμο —πρβλ., για την πάταξη της τρομοκρα-
τίας το διάταγμα-νόμος 28 Μαρτίου 1978, ν. 59, που με-
τατράπηκε στο νόμο 21 Μαΐου 1978, ν. 191 (τον λεγόμενο 
νόμο Μόρο), και το διάταγμα-νόμος 15 Δεκεμβρίου 1979, 
ν. 625, που μετατράπηκε στο νόμο 6 Φεβρουαρίου 1980, ν. 
15—, αλλά και τα διατάγματα-νόμοι έφτασαν σε τέτοιο 
βαθμό να αποτελούν την κανονική μορφή νομοθέτησης, 
ώστε πλέον προσδιορίζονται ως «σχέδια νόμου που ενισχύο-
νται από μια εγγυημένα έκτακτη ανάγκη» (Fresa, 1981, 
σ. 152). Αυτό σημαίνει ότι η δημοκρατική αρχή της διάκρι-
σης των εξουσιών έχει σήμερα εξασθενήσει και ότι η εκτε-
λεστική εξουσία έχει εκ των πραγμάτων απορροφήσει, του-
λάχιστον εν μέρει, τη νομοθετική εξουσία. Το κοινοβούλιο 
δεν είναι πλέον το κυρίαρχο όργανο στο οποίο ανήκει η 
αποκλειστική εξουσία να δεσμεύει τους πολίτες μέσω νό-
μων: περιορίζεται να κυρώνει τα διατάγματα που εκδίδει 
η εκτελεστική εξουσία. Από τεχνικής άποψης, η δημοκρα-
τία δεν είναι πλέον κοινοβουλευτική αλλά κυβερνητική. Και 
έχει σημασία ότι ένας τέτοιος μετασχηματισμός του συνταγ-
ματικού συστήματος που εξελίσσεται σήμερα, σε διαφορε-
τικό βαθμό, σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες, αν και είναι 
απολύτως γνωστός στους νομικούς και στους πολιτικούς, 
δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη των πολιτών. Η πολιτική 
κουλτούρα της Δύσης δεν αντιλαμβάνεται ότι ακριβώς τη 
στιγμή που θα ήθελε να δώσει μαθήματα δημοκρατίας σε 
διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις, έχει χάσει τε-
λείως το μέτρο. 

Στην Αγγλία η μόνη νομοθετική διάταξη που θα μπορούσε 
να συγκριθεί με τη γαλλική état de siège ακούει στο όνομα 
martial law πρόκειται όμως για μια τόσο αόριστη έννοια, 
ώστε δικαίως θεωρήθηκε «ατυχής όρος για τη δικαιολόγη-
ση μέσω του εθιμικού δικαίου {common law) των πράξεων 
που επιτελούνται από ανάγκη με σκοπό την υπεράσπιση της 
Κοινοπολιτείας (commonwealth) όταν γίνεται πόλεμος» 
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(Rosslter, 1948, σ. 142). Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε θα 
μπορούσε να υπάρξει κατάσταση εξαίρεσης. Η δυνατότητα 
του στέμματος να κηρύσσει martial law σε γενικές γραμμές 
περιοριζόταν στις Mutiny Acts σε καιρό πολέμου* εντούτοις, 
η δυνατότητα ετούτη επέφερε κατ' ανάγκη ακόμα και σοβα-
ρές συνέπειες για τους ξένους πολίτες που εκ των πραγμά-
των εμπλέκονταν στην ένοπλη καταστολή.Έτσι, ο Σμιτ προ-
σπάθησε να αντιδιαστείλει το martial law από τα στρατοδι-
κεία και τις συνοπτικές διαδικασίες που αρχικά εφαρμόζο-
νταν μόνο στους στρατιώτες για να τη συλλάβει ως μια πραγ-
ματική διαδικασία και να την προσεγγίσει στην κατάσταση 
εξαίρεσης: «Παρά το όνομα που φέρει, το δίκαιο του πολέ-
μου στην πραγματικότητα δεν είναι δίκαιο ή νόμος, αλλά 
μάλλον μια διαδικασία που ουσιαστικά οδηγείται από την 
ανάγκη επίτευξης ενός συγκεκριμένου σκοπού» (Schmitt, 
1921, σ. 183). 
Αλλά και στην περίπτωση της Αγγλίας, ο Α' Παγκόσμιος 
πόλεμος διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στη γενίκευση των 
έκτακτων κυβερνητικών διατάξεων. Πράγματι, αμέσως 
μετά την κήρυξη του πολέμου, η κυβέρνηση ζήτησε από το 
κοινοβούλιο να εγκρίνει μια σειρά από επείγοντα μέτρα που 
είχαν επεξεργαστεί οι αρμόδιοι υπουργοί και πρακτικά ψη-
φίστηκαν χωρίς να συζητηθούν. Η πιο σημαντική από τις 
πράξεις αυτές είναι η Defence of Realm Act της 4ης Αυ-
γούστου 1914, γνωστή ως DORA, που όχι μόνο παραχω-
ρούσε στην κυβέρνηση αρκετά διευρυμένες εξουσίες ώστε να 
ρυθμίζει την πολεμική οικονομία, αλλά προέβλεπε και ση-
μαντικούς περιορισμούς στα θεμελιώδη δικαιώματα των 
πολιτών — συγκεκριμένα, έδινε στα στρατοδικεία την αρ-
μοδιότητα να δικάζουν και πολίτες. Όπως και στη Γαλλία, 
η δραστηριότητα του κοινοβουλίου γνώρισε σημαντική ύφεση 
καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Ωστόσο, το γεγονός ότι 
επρόκειτο και για την Αγγλία για μια διαδικασία που πή-
γαινε πέρα από την πολεμική ανάγκη, αποδεικνύεται από 
την έγκριση —στις 29 Οκτωβρίου 1920, μέσα σε κλίμα 
απεργιών και κοινωνικών εντάσεων— του Emergency 
Powers Act. Πράγματι, το άρθρο 1 επιβεβαιώνει: «Όποτε 
η Αυτού Μεγαλειότητα θεωρεί ότι έχει αναληφθεί, ή πρό-
κειται να αναληφθεί, δράση εκ μέρους ατόμων ή ομάδων 
τέτοιας φύσης και τόσο μεγάλης έκτασης, ώστε να μπορεί 
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κανείς να υποθέσει ότι επεμβαίνοντας στον ανεφοδιασμό και 
στη διανομή τροφίμων, νερού, καυσίμων ή φωτισμού ή στα 
μέσα μεταφοράς, στερεί από την κοινότητα ή από μέρος της 
τα απαραίτητα για την επιβίωση, η Αυτού Μεγαλειότητα 
μπορεί με μια ανακοίνωση (στο εξής θα ονομάζεται επεί-
γουσα ανακοίνωση) να κηρύσσει κατάσταση εκτάκτου ανά-
γκης». Το άρθρο 2 του νόμου παραχωρούσε στο στέμμα 
(His Majesty in Council) την αρμοδιότητα να εκδίδει κα-
νονισμούς και να εκχωρεί στην εκτελεστική εξουσία «κάθε 
απαραίτητη εξουσία για τη διατήρηση της τάξης», ιδρύο-
ντας ειδικά δικαστήρια {courts of summary jurisdiction) 
για τους παραβάτες. Μολονότι οι ποινές που επιβάλλονταν 
από τα δικαστήρια αυτά δεν μπορούσαν να υπερβούν τους 
τρεις μήνες φυλάκισης —«με ή χωρίς καταναγκαστικά 
έργα»—, η αρχή της κατάστασης εξαίρεσης είχε εισαχθεί 
κατά τρόπο στέρεο στο αγγλικό δίκαιο. 

Στο αμερικανικό σύνταγμα, η θέση —λογική και συγχρόνως 
πρακτική— της θεωρίας για την κατάσταση εξαίρεσης βρί-
σκεται στη διαλεκτική ανάμεσα στις εξουσίες του προέδρου 
και α εκείνες του Κογκρέσσου. Η διαλεκτική αυτή έχει προσ-
διοριστεί ιστορικά —και μάλιστα με τρόπο παραδειγματικό 
ήδη από την εποχή του εμφυλίου πολέμου— ως σύγκρουση 
για την υπέρτατη εξουσία σε μια επείγουσα περίπτωση* για 
να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο του Σμιτ (κι αυτό βεβαίως 
είναι σημαντικό σε μια χώρα που θεωρείται το λίκνο της 
δημοκρατίας), έχει προσδιοριστεί ως σύγκρουση για την κυ-
ρίαρχη απόφαση. 
Κατ' αρχάς, η κειμενική βάση της σύγκρουσης βρίσκεται στο 
άρθρο 1 του συντάγματος, που ορίζει ότι «το προνόμιο του 
εντάλματος του habeas corpus^^ δε θα αρθεί προσωρινά, 
εκτός κι αν το απαιτεί, σε περίπτωση εξέγερσης ή εισβολής. 

Κατά λέξη, «έχε το σώμα». Πρόκειται για τη δικαιοδοσία των δικαστη-
ρίων των ΗΠΑ να εκδικάζουν προσφυγές αμφισβήτησης για τη νομιμότητα της 
κράτησης από ανθρώπους που κρατούνται ως «μαχητές του εχθρού» στο Γκουα-
ντάναμο και αλλού. Εν ολίγοις, αποτελεί βασική εγγύηση που προστατεύει όλους 
μας από την αυθαίρετη κράτηση και τα βασανιστήρια, η οποία έχει ενσωματωθεί 
στο αμερικανικό σύνταγμα. (Σ.τ.Μ.). 
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η δημόσια ασφάλεια [public safety]», δεν προσδιορίζει όμως 
ποια εξουσία είναι αρμόδια να αποφασίσει την προσωρινή 
αυτή άρση — μολονότι τόσο η επικρατούσα άποψη όσο και 
τα συμφραζόμενα επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι η ρήτρα 
απευθύνεται στο Κογκρέσσο και όχι στον πρόεδρο. Το δεύ-
τερο συγκρουσιακό σημείο εντοπίζεται στη σχέση μεταξύ ενός 
άλλου εδαφίου του ίδιου άρθρου 1 (που ορίζει ότι ανήκει στο 
Κογκρέσσο η εξουσία να κηρύσσει πόλεμο, να στρατολογεί 
και να συντηρεί το στρατό και το στόλο) και του άρθρου 2, 
που επιβεβαιώνει ότι «ο πρόεδρος θα είναι επικεφαλής [com-
mander in chief] του στρατού και του στόλου των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών». 
Η πρώτη κρίσιμη εμφάνιση και των δύο αυτών προβλημά-
των χρονολογείται από τον εμφύλιο πόλεμο (1861-'65). Στις 
15 Απριλίου 1861, αντιτιθέμενος στην υπαγόρευση του άρ-
θρου 1, ο Λίνκολν (Llmcolm) αποφάσισε τη στρατολόγηση 
75.000 ανδρών και συγκάλεσε το Κογκρέσσο σε ειδική συ-
νεδρίαση για τις 4 Ιουλίου. Στις δέκα εβδομάδες που μεσο-
λάβησαν από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 4 Ιουλίου, ο Αίνκολν 
ενήργησε εκ των πραγμάτων ως απόλυτος δικτάτορας — 
συνεπώς ο Σμιτ στο βιβλίο του Die Diktatur μπορεί να τον 
αναφέρει ως τέλειο παράδειγμα για την εντεταλμένη δικτα-
τορία: πρβλ. 1921, σ. 136. Στις 27 Απριλίου, με μια από-
φαση τεχνικά ακόμα πιο σημαντική, εξουσιοδότησε τον επι-
κεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού να αναστέλλει το 
ένταλμα του habeas corpus κάθε φορά που το θεωρούσε απα-
ραίτητο κατά μήκος των οδών επικοινωνίας μεταξύ Ουάσι-
γκτον και Φιλαδέλφειας, όπου είχαν εκδηλωθεί ταραχές. 
Εξάλλου, η αυτόνομη προεδρική απόφαση λήψης έκτακτων 
μέτρων συνεχίστηκε και μετά τη σύγκληση του Κογκρέσσου* 
έτσι, στις 14 Φεβρουαρίου 1862, ο Αίνκολν επέβαλε λογο-
κρισία στο ταχυδρομείο και διέταξε τη σύλληψη και κράτη-
ση σε στρατιωτικές φυλακές ατόμων ύποπτων για «δόλιες και 
προδοτικές πρακτικές» [disloyal amd treasomable practices]. 
Στη συζήτηση που διεξήχθη στο Κογκρέσσο, το οποίο συνε-
δρίασε τελικά στις 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος δικαιολόγησε με 
παρρησία την πράξη του, επικαλούμενος ότι είχε την υπέρ-
τατη εξουσία να παραβιάζει το σύνταγμα σε περίπτωση ανά-
γκης. Τα μέτρα που είχε υιοθετήσει —εξήγησε— «νόμιμα 
ή μη, υπό τη στενή έννοια», αποφασίστηκαν «υπό την πίεση 
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της λαϊκής απαίτησης και μιας κατάστασης δημόσιας ανά-
γκης», με τη βεβαιότητα ότι το Κογκρέσσο θα τα επικύρω-
νε. Στη βάση τους υπήρχε η πεποίθηση ότι ακόμα και ο θε-
μελιώδης νόμος θα μπορούσε να παραβιαστεί, αν διακυβεύο-
νταν η ομόνοια και η έννομη τάξη — «ίσως έπρεπε να κα-
ταπατηθούν όλοι οι νόμοι πλην ενός, ίσως και η κυβέρνηση 
η ίδια έπρεπε να διαλυθεί για να μην παραβιαστεί εκείνος ο 
νόμος;» (Rossiter, 1948, σ. 229). 
Θεωρείται δεδομένο ότι, σε εμπόλεμη κατάσταση, η σύγκρου-
ση μεταξύ προέδρου και Κογκρέσσου είναι επί της ουσίας θεω-
ρητική: εκ των πραγμάτων το Κογκρέσσο, παρότι γνώριζε 
πολύ καλά πως οι συνταγματικές αρμοδιότητές του είχαν 
παραβιαστεί, δεν μπορούσε παρά να επικυρώσει —όπως και 
έκανε στις 6 Αυγούστου 1861— τις πράξεις του προέδρου. 
Ενισχυμένος από την έγκριση αυτή, ο πρόεδρος, στις 22 Σε-
πτεμβρίου 1862, διακήρυξε εν πλήρη αυτονομία την απελευ-
θέρωση των σκλάβων και, δύο ημέρες αργότερα, γενίκευσε 
την κατάσταση εξαίρεσης σε όλη την επικράτεια των Ηνω-
μένων Πολιτειών, επιτρέποντας τη σύλληψη και τη δίκη από 
στρατοδικεία «κάθε επαναστάτη και εξεγερμένου, των συ-
νενόχων και υποστηρικτών τους σε όλη τη χώρα και οποιου-
δήποτε ατόμου αποθάρρυνε την εθελοντική κατάταξη, αντι-
στεκόταν στη στράτευση ή θεωρούνταν ένοχος για παράνομες 
ενέργειες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους εξεγερμέ-
νους». Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν πλέον ο κά-
τοχος της κυρίαρχης απόφασης για την κατάσταση εξαίρεσης. 
Σύμφωνα με τους Αμερικανούς ιστορικούς, ο πρόεδρος Γού-
ντροου Ουίλσον (Woodrow Wilson), κατά τη διάρκεια του Α' 
Παγκοσμίου πολέμου, συγκέντρωσε στο πρόσωπό του ακό-
μα πιο διευρυμένες εξουσίες και από κείνες που είχε ιδιοποιη-
θεί ο Αβραάμ Αίνκολν. Ωστόσο, χρειάζεται να διευκρινίσουμε 
ότι, αντί να αγνοήσει το Κογκρέσσο όπως ο Αίνκολν, προ-
τίμησε να λαμβάνει από καιρού εις καιρόν την εξουσιοδότη-
σή του για τις εν λόγω εξουσίες. Με αυτή την έννοια, η κυ-
βερνητική πρακτική του προσεγγίζει περισσότερο εκείνη που 
πρέπει να κυριαρχούσε στην Ευρώπη την ίδια περίοδο ή ακό-
μα και τη σημερινή που, από την κήρυξη κατάστασης εξαί-
ρεσης, προτιμά την έκδοση έκτακτων νόμων. Σε κάθε περί-
πτωση, από το 1917 ως το 1918, το Κογκρέσσο ενέκρινε μια 
σειρά πράξεων (από την Espionage Act του Ιουνίου 1917 ως 
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την 0)/ermain Act του Μαΐου 1918) που παραχωρούσαν στον 
πρόεδρο τον πλήρη έλεγχο της διοίκησης της χώρας και απα-
γόρευαν όχι μόνο τις παράνομες δραστηριότητες —όπως τη 
συνεργασία με τον εχθρό και τη διάδοση ψευδών πληροφο-
ριών—, αλλά ακόμα και «την εκούσια μεταφορά, τύπωση 
και δημοσίευση οποιασδήποτε παράνομης, ασεβούς, κακοή-
θους ή παραπειστικής συζήτησης». 
Από τη στιγμή που η κυρίαρχη εξουσία του προέδρου βασι-
ζόταν ουσιαστικά στην επείγουσα ανάγκη η οποία συνδέεται 
με μια εμπόλεμη κατάσταση, η πολεμική μεταφορά έγινε 
κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα αναπόσπαστο κομμάτι του 
προεδρικού πολιτικού λεξιλογίου, ιδίως όποτε επρόκειτο να 
επιβληθούν αποφάσεις που θεωρούνταν ζωτικής σημασίας. 
Έτσι, ο Φραγκλίνος Ντ. Ρούσβελτ (Framlclln D. Roosevelt) 
κατόρθωσε το 1933 να αποκτήσει έκτακτες εξουσίες προκει-
μένου να αντιμετωπίσει τη μεγάλη ύφεση, εξομοιώνοντας τη 
δράση του με αυτή ενός στρατηγού κατά τη διάρκεια στρα-
τιωτικής εκστρατείας: «Αναλαμβάνω χωρίς δισταγμό τη 
διοίκηση του μεγάλου στρατεύματος του λαού μας για να 
εξαπολύσω μια πειθαρχημένη επίθεση ενάντια στα κοινά 
προβλήματά μας [...]. Είμαι έτοιμος να υποδείξω, σύμφωνα 
με τα συνταγματικά καθήκοντά μου, όλα τα μέτρα που χρει-
άζεται ένα πληττόμενο έθνος σε έναν πληττόμενο κόσμο [...]. 
Σε περίπτωση που το Κογκρέσσο αποτύχει να υιοθετήσει τα 
απαραίτητα μέτρα και αν η κατάσταση εθνικής ανάγκης 
πρέπει να συνεχιστεί, θα ανταποκριθώ στη σαφή υποχρέωση 
που μου επιβάλλουν τα καθήκοντά μου. Θα ζητήσω από το 
Κογκρέσσο το μόνο εργαλείο που μου απομένει για να αντι-
μετωπίσω την κρίση: διευρυμένες εκτελεστικές εξουσίες για 
να διεξαγάγω έναν πόλεμο ενάντια στην ανάγκη [to wage 
war against the emergency], όπως διευρυμένες θα ήταν οι 
εξουσίες που θα μου παραχωρούνταν αν είχαμε δεχτεί την 
εισβολή ενός εξωτερικού εχθρού» (Roosevelt, 1938, σ. 16). 
Καλό θα ήταν να μην ξεχνάμε ότι —σύμφωνα και με τον 
παραλληλισμό που έχει ήδη επισημανθεί ανάμεσα στη στρα-
τιωτική και στην οικονομική ανάγκη που χαρακτηρίζει την 
πολιτική του 20ού αιώνα— το New Deal·^ από συνταγμα-

New Deal ονομάστηκε η πολιτική που ακολούθησε ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ 
μετά το Κραχ του 1929 για να αναζωογονήσει την αμερικανική οικονομία. Πιο 
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τικής άποψης πραγματοποιήθηκε μέσω της παροχής (εξου-
σιοδότηση που περιέχεται σε μια σειρά από θεσπίσματα τα 
οποία κορυφώνονται με τη National Recovery Act της 16ης 
Ιουνίου 1933) στον πρόεδρο μιας απεριόριστης εξουσίας 
κανονισμού και ελέγχου κάθε πτυχής της οικονομικής ζωής 
της χώρας. 
Η έκρηξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου επέκτεινε αυτές τις 
εξουσίες με την κήρυξη στις 8 Σεπτεμβρίου 1939 μιας «πε-
ριορισμένης» κατάστασης εθνικής ανάγκης, που έγινε απε-
ριόριστη στις 27 Μαΐου 1941 μετά το Περλ Χάρμπορ. Στις 
7 Σεπτεμβρίου 1941 ο πρόεδρος, ζητώντας από το Κογκρέσ-
σο την κατάργηση ενός οικονομικού νόμου, επανέλαβε την 
απαίτησή του για ανάληψη κυρίαρχων εξουσιών ενόψει μιας 
επείγουσας ανάγκης: «Σε περίπτωση που το Κογκρέσσο δεν 
αναλάβει δράση, ή δε δράσει επαρκώς, θα αναλάβω εγώ ο 
ίδιος την ευθύνη της δράσης [...]. Ο αμερικανικός λαός μπο-
ρεί να είναι βέβαιος ότι δε θα διστάσω να χρησιμοποιήσω 
κάθε εξουσία με την οποία έχω περιβληθεί για να κατανι-
κήσω τους εχθρούς μας σε κάθε γωνιά της γης που κρίνε-
ται απαραίτητο για την ασφάλειά μας» (Rosslter, 1948, σ. 
269). Η πιο θεαματική παραβίαση των πολιτικών δικαιω-
μάτων —και πολύ πιο σοβαρή επειδή οφειλόταν αποκλει-
στικά σε φυλετικούς λόγους— πραγματοποιήθηκε στις 19 
Φεβρουαρίου 1942 με την εκτόπιση 70.000 Αμερικανών 
πολιτών ιαπωνικής καταγωγής που διέμεναν στη δυτική 
ακτή, μαζί με 40.000 Ιάπωνες πολίτες που ζούσαν και ερ-
γάζονταν εκεί. 
Συνεπώς, η απόφαση του προέδρου Μπους να αναφέρεται 
σταθερά στον εαυτό του ως επικεφαλής του στρατού (Com-
mander in chief of the army) μετά την 11η Σεπτεμβρίου 
2001 πρέπει να ιδωθεί από την άποψη της διεκδίκησης εκ 
μέρους του προέδρου των κυρίαρχων εξουσιών σε περίπτωση 
επείγουσας ανάγκης. Εάν, όπως έχουμε δει, η ανάληψη 

συγκεκριμένα, στην πράξη εφαρμοζόταν σε παροχή βοήθειας προς τους αγρότες 
και αύξηση της τιμής των προϊόντων τους, ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγής από 
το κράτος, αστυνομικά μέτρα κατά των κερδοσκόπων μεγαλοεπιχειρηματιών, 
δραστική περικοπή των δημοσίων δαπανών, νομοσχέδια για την προστασία συν-
δικαλιστών και συλλογικών συμβάσεων, ενθάρρυνση της μετεγκατάστασης ανέρ-
γων σε αγροτικές περιοχές κτλ. (Σ.τ.Μ.) 
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αυτού του τίτλου συνεπάγεται μια άμεση αναφορά στην κα-
τάσταση εξαίρεσης, ο Μπους προσπαθεί να δημιουργήσει 
μια κατάσταση κατά την οποία η ανάγκη γίνεται ο κανόνας 
και η διάκριση μεταξύ ειρήνης και πολέμου —και ανάμεσα 
σε εξωτερικό πόλεμο και σε παγκόσμιο εμφύλιο πόλεμο— 
είναι αδύνατη. 

1.8. Σε επίπεδο θεωρίας, στις διαφορές των νομικών 
παραδόσεων αντιστοιχεί η διάκριση μεταξύ όσων προσπα-
θούν να εντάξουν την κατάσταση εξαίρεσης στο πλαίσιο 
ενός δικαιικού συστήματος και όσων τη θεωρούν ξένη προς 
αυτό, ως ένα φαινόμενο δηλαδή κατ' ουσία πολιτικό ή, 
πάντως, μη προβλεπόμενο νομικώς. Ανάμεσα στους πρώ-
τους, μερικοί, όπως οι Σάντι Ρομάνο, Οριού (Haurlou), 
Μορτάτι (Mortatl), αντιλαμβάνονται την κατάσταση εξαί-
ρεσης ως αναπόσπαστο τμήμα του θετικού δικαίου, διότι 
η ανάγκη που τη δημιουργεί λειτουργεί ως αυτόνομη πηγή 
δικαίου· άλλοι, όπως οι Χέρνι, Ρανελλέτι (Ramelletl), 
Ρόσσιτερ, την εκλαμβάνουν ως υποκειμενικό δικαίωμα — 
φυσικό ή συνταγματικό— του κράτους για τη διατήρησή 
του. Αντίθετα, οι δεύτεροι, ανάμεσα στους οποίους οι Μπι-
σκαρέττι (Blscarettl), Μπαλλαντόρε-Παλλιέρι (Bal-
ladore-Pallierl), Καρρέ ντε Μαλμπέρ (Carré de Malberg), 
θεωρούν την κατάσταση εξαίρεσης και την ανάγκη που τη 
δημιουργεί ως εκ των πραγμάτων ουσιαστικά, μη προβλε-
πόμενα νομικώς στοιχεία, παρότι ενδεχομένως μπορεί να 
έχουν συνέπειες στο δικαιικό πλαίσιο. Ο Γιούλιους Χάτσεκ 
(Julius Hatschek) έχει συνοψίσει τις διάφορες θέσεις στην 
αντίφαση ανάμεσα σε μια objektive Notstandstheorie^^, 
σύμφωνα με την οποία κάθε πράξη που επιτελείται σε 
καθεστώς κατάστασης ανάγκης, εκτός ή αντίθετα από το 
νόμο, αντιδιαστέλλεται με το δίκαιο και, ως τέτοια, είναι 
νομικά καταλογιστέα, και σε μια subjektive Notstands-

11 
Αντικειμενική θεωρία για την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. (Σ.τ.Μ.) 
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theorle^'', σύμφωνα με την οποία η έκτακτη εξουσία βα-
σίζεται σε «ένα συνταγματικό ή προσυνταγματικό (φυ-
σικό) δίκαιο» του κράτους (Hatschek, 1923, σσ. 158 
κ.εξ.), στο οποίο η καλή προαίρεση αρκεί για να εγγυη-
θεί ασυλία. 

Η απλή τοπογραφική αντίθεση (μέσα/έξω) που ενέχε-
ται σε τούτες τις θεωρίες μοιάζει ανεπαρκής ακόμη και για 
να δικαιολογήσει το φαινόμενο που θα έπρεπε να εξηγή-
σει. Αν το χαρακτηριστικό της κατάστασης εξαίρεσης εί-
ναι η αναστολή (ολική ή μερική) του δικαιικού συστήμα-
τος, πώς είναι δυνατόν μια τέτοια αναστολή να περιλαμ-
βάνεται στην έννομη τάξη; Πώς είναι δυνατόν μια ανομία 
να υπάγεται στην έννομη τάξη; Και αν, αντίθετα, η κα-
τάσταση εξαίρεσης δεν είναι παρά μια πραγματική κατά-
σταση, και ως τέτοια ξένη ή αντίθετη στο νόμο, πώς είναι 
δυνατόν το σύστημα να περιέχει ένα κενό ακριβώς όσον 
αφορά την καθοριστική αυτή κατάσταση; Και ποιο είναι 
το νόημα του συγκεκριμένου κενού; 

Στην πραγματικότητα, η κατάσταση εξαίρεσης δεν εί-
ναι ούτε ξένη ούτε οικεία προς το δικαιικό σύστημα και το 
πρόβλημα του ορισμού της αφορά ακριβώς ένα κατώφλι ή 
μια ζώνη αδιαφορίας, στην οποία το μέσα και το έξω δεν 
αποκλείουν το ένα το άλλο, είναι απλώς ακαθόριστα. Η 
αναστολή του κανόνα δε συνεπάγεται την κατάργησή του 
και η ζώνη ανομίας που εγκαθιδρύει δεν είναι —ή, του-
λάχιστον, αξιώνει να μην είναι— ανεξάρτητη από την 
έννομη τάξη. Εξ ου και το ενδιαφέρον το οποίο παρουσιά-
ζουν οι θεωρίες εκείνες που, όπως η θεωρία του Σμιτ, 
συνδυάζουν την τοπογραφική αντίθεση με μια πιο πολύ-
πλοκη τοπολογική σχέση, στην οποία αμφισβητούνται τα 
ίδια τα όρια του δικαιικού συστήματος. Σε κάθε περίπτω-
ση, η κατανόηση του προβλήματος της κατάστασης εξαί-

Υποκειμενική θεωρία για την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. (Σ.τ.Μ.) 
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ρεσης προϋποθέτει τη σωστή τοποθέτησή του (ή μη τοπο-
θέτηση). Όπως θα δούμε, η διαμάχη για την κατάσταση 
εξαίρεσης ουσιαστικά παρουσιάζεται ως μια αντιδικία για 
το locus^^ που της αναλογεί. 

1.9. Μια επαναλαμβανόμενη ιδέα θέτει στα θεμέλια 
της κατάστασης εξαίρεσης την έννοια της ανάγκης. Σύμ-
φωνα με ένα λατινικό απόφθεγμα που επιβεβαιώνεται 
επίμονα —μένει ακόμα να γραφεί μια ιστορία του στρα-
τηγικού ρόλου των adagiaP ùxr\ νομική φιλολογία—, 
nécessitas legem non habet^ η ανάγκη νόμους δε γνωρί-
ζει, που μπορεί να ερμηνευθεί με δύο τελείως διαφορετι-
κούς τρόπους: «η ανάγκη δεν αναγνωρίζει κανένα νόμο» 
και «η ανάγκη δημιουργεί τους δικούς της νόμους» {néces-
sité fait loi). Εντούτοις, και στις δύο περιπτώσεις, η θεω-
ρία της κατάστασης εξαίρεσης μετασχηματίζεται πλήρως 
σε θεωρία του status necessitatis^^, έτσι ώστε το ζήτημα 
της νομιμότητάς της να εξαντλείται στην κρίση για την 
υπόστασή της. Συνεπώς, μια πραγματεία για τη δομή και 
τη σημασία της κατάστασης εξαίρεσης προϋποθέτει ανά-
λυση της νομικής έννοιας της ανάγκης. 

Η αρχή σύμφωνα με την οποία nécessitas legem non 
habet διατυπώνεται στο Decretum του Γρατιανού. Μάλι-
στα, απαντά δύο φορές: την πρώτη στα σχόλια και τη δεύ-
τερη στο κείμενο. Τα σχόλια —αναφέρονται α ένα από-
σπασμα όπου ο Γρατιανός περιορίζεται γενικόλογα να δια-
βεβαιώσει ότι «πολλά πράγματα γίνονται εξ ανάγκης, ή 
για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ενάντια στο νόμο», pars. 7, 
dist. 48— μοιάζουν να παραχωρούν στην ανάγκη την 

Χώρο, τόπο. (Σ.τ.Μ.) 

Αποφθεγμάτων, γνωμικών, ρητών. (Σ.τ.Μ.) 

^̂  Κατάσταση ανάγκης. (Σ.τ.Μ.) 
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εξουσία να καθιστά θεμιτό το αθέμιτο (si propter neces-
sitatem aliquid fit, illud licite fit: quia quod non est licitum 
in lege, necessitas facit licitum. Item necessitas legem non 
habet). To πώς ακριβώς πρέπει να ερμηνευθεί αυτό, το 
καταλαβαίνουμε καλύτερα από το επόμενο απόσπασμα του 
Γρατιανού που αναφέρεται στην τέλεση της θείας λειτουρ-
γίας. Αφού διασαφηνίσει ότι η θυσία πρέπει να προσφέρε-
ται στο βωμό ή σε κάποιον καθαγιασμένο τόπο, ο Γρατια-
νός προσθέτει: «Είναι προτιμότερο να μην ψάλλει κανείς 
ούτε να παρακολουθεί τη θεία λειτουργία, παρά να την 
τελεί σε μέρη όπου δεν πρέπει να την τελεί* εκτός και αν 
αυτό δεν μπορεί να συμβεί λόγω υψίστης ανάγκης, καθώς 
η ανάγκη νόμους δε γνωρίζει» (nisi pro summa neces-
sitate contingat, quoniam necessitas legem non habet). 
Περισσότερο και από το να καθιστά θεμιτό το αθέμιτο, η 
ανάγκη λειτουργεί εδώ ως δικαιολογία για την παράβα-
ση, σε μια μεμονωμένη ειδική περίπτωση, μέσω της εξαί-
ρεσης. 

Αυτό είναι εμφανές στον τρόπο με τον οποίο ο Τομμά-
ζο (Tomaimaso) αναπτύσσει και σχολιάζει ετούτη την αρχή 
στο Summa theologica, ακριβώς σε σχέση με τη δυνατό-
τητα του ηγεμόνα να εξαιρείται του νόμου (Prima secundœ, 
q. 96, art. 6: utrum ei qui subditur legi, liceat praeter 
verba legis agere): «Εάν η κατά γράμμα τήρηση του νό-
μου δεν προϋποθέτει κάποιον άμεσο κίνδυνο, τον οποίο 
πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει σύντομα, δεν εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα ενός οποιουδήποτε ανθρώπου να ερμη-
νεύσει τι είναι χρήσιμο και τι επιζήμιο για την πόλη· αυτό 
είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ηγεμόνα, που σε τέ-
τοια περίπτωση έχει τη δυνατότητα να εξαιρείται του νό-
μου. Αν όμως τίθεται ζήτημα άμεσου κινδύνου και δεν 
υπάρχει χρόνος να προσφύγει κανείς σε κάποιον ανώτε-
ρο, τότε η ίδια η ανάγκη φέρει μέσα της την εξαίρεση, 
καθόσον η ανάγκη δεν υπόκειται σε νόμους [ipsa neces-
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sitas dispensationem habet annexam, quia necessitas non 
subditur legi]». 

H θεωρία της ανάγκης δεν είναι εδώ τίποτα περισσό-
τερο από μια θεωρία της εξαίρεσης (dispensatio)^ χάρη 
στην οποία μια μεμονωμένη περίπτωση απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση τήρησης του νόμου. Η ανάγκη δεν αποτε-
λεί πηγή δικαίου ούτε αναστέλλει πραγματικά το νόμο· 
περιορίζεται να απαλλάξει μια μεμονωμένη περίπτωση 
από την κατά γράμμα εφαρμογή των κανόνων: «Εκείνος 
που σε περίπτωση ανάγκης ενεργεί εκτός νόμου δεν απο-
φασίζει για το νόμο αλλά για τη μεμονωμένη περίπτωση, 
για την οποία θεωρεί ότι το γράμμα του νόμου δεν πρέ-
πει να τηρηθεί [non iudicat de ipsa lege, sed iudicat de 
casu singulari, in quo videt verba legis observanda non 
esse]». Συνεπώς, το έαχ(χχο έρεισμα της εξαίρεσης δεν 
είναι εδώ η ανάγκη αλλά η αρχή, σύμφωνα με την οποία 
«κάθε νόμος προορίζεται για την κοινή σωτηρία των αν-
θρώπων και μόνο γι' αυτό έχει ισχύ και λόγο νόμου [vim 
et rationem legis]' εάν λείπει, τότε δεν έχει δεσμευτική 
ισχύ [virtutem obligandi non habet]». Σε περίπτωση ανά-
γκης, η vis obligandi του νόμου υποχωρεί διότι, εν προ-
κειμένω, η επιδίωξη της salus hominurr^^ απουσιάζει. 
Είναι φανερό πως εδώ δεν πρόκειται για ένα status^ για 
μια κατάσταση της έννομης τάξης ως τέτοιας —κατάστα-
ση εξαίρεσης ή εκτάκτου ανάγκης—, αλλά για μια μεμο-
νωμένη κάθε φορά περίπτωση, στην οποία vis και ratio δεν 
εφαρμόζονται. 

® Μια περίπτωση μη εφαρμογής του νόμου ex dispensa-
tione misericordiae^^ αναφέρεται από τον Γρατιανό σ' ένα 
μεμονωμένο απόσπασμα, στο οποίο ο ειδικός στο Κανονικό 
Δίκαιο ισχυρίζεται ότι η Εκκλησία μπορεί να παραλείψει την 

11 
Σωτηρίας των ανθρώπων. (Σ.τ.Μ.) 

Κατά χαριστική εξαίρεση. (Σ.τ.Μ.) 
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τιμωρία μιας παράβασης αν το παραβατικό γεγονός έχει ήδη 
συμβεί (pro everitu ret: σε περίπτωση, για παράδειγμα, που 
κάποιος που δεν επιτρεπόταν να εισέλθει στους κόλπους της 
επισκοπής είχε ήδη χειροτονηθεί επίσκοπος). Εδώ, παραδό-
ξως, ο νόμος δεν εφαρμόζεται ακριβώς διότι η παραβατική 
πράξη έχει ήδη συντελεστεί και η τιμωρία της θα επέφερε 
αρνητικές συνέπειες για την Εκκλησία. Αναλύοντας το κεί-
μενο αυτό, ο Άντον Σουτς (Anton Schütz) δικαίως παρατή-
ρησε ότι «θέτοντας ως προϋπόθεση για την εγκυρότητα το 
έρεισμα των πραγματικών γεγονότων, αναζητώντας τη σύν-
δεση με μια εξω-δικαιική πραγματικότητα, ο [Γρατιανός] 
εμποδίζει την αυτοαναφορικότητα του δικαίου και προφυλάσ-
σει έτσι από τον κίνδυνο του αυτοεγκλεισμού του δικαιικού 
συστήματος»^! (Schütz, 1995, σ. 120). 
Η μεσαιωνική εξαίρεση συμβολίζει, υπό την έννοια αυτή, το 
άνοιγμα του νομικού συστήματος προς ένα εξωτερικό γεγο-
νός, ένα είδος fictto legis^^, οπότε και εν προκειμένω παρι-
στάνεται ότι η εκλογή του επισκόπου ήταν νόμιμη. Αντίθε-
τα, η σύγχρονη κατάσταση εξαίρεσης είναι μια προσπάθεια 
να συμπεριληφθεί στην έννομη τάξη η ίδια η εξαίρεση, δη-
μιουργώντας μια ζώνη αδιακρισίας, στην οποία γεγονός και 
δίκαιο συμπίπτουν. 

® Μια έμμεση κριτική στην κατάσταση εξαίρεσης βρίσκουμε 
στο De monarchia του Dante. Στην προσπάθειά του να απο-
δείξει ότι η Ρώμη δεν κυριάρχησε στον κόσμο με τη βία αλλά 
iure^^, ο Δάντης ισχυρίζεται ότι είναι αδύνατον να επιτύχει 
κανείς το σκοπό του δικαίου (δηλαδή το γενικό καλό) χω-
ρίς το δίκαιο και, κατά συνέπεια, «όποιος προτίθεται να 
επιτύχει το σκοπό του δικαίου πρέπει να προχωρά με το δί-
καιο [qutcunque finem iuris intendit cum iure graditur]» 
(II, 5, 22) . H ιδέα ότι η αναστολή του δικαίου μπορεί να 
είναι απαραίτητη για το γενικό καλό θεωρείται ξένη προς το 
μεσαιωνικό κόσμο. 

Γαλλικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 

^̂  Πλάσμα νόμου. (Σ.τ.Μ.) 

Δίκαια, νόμιμα. (Σ.τ.Μ.) 
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1.10. Και δεν ε(ναι παρά στο σύγχρονο κόσμο που η 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τείνει να εμπερικλείεται 
στην έννομη τάξη και να παρουσιάζεται ως καθεαυτό νομι-
κή «κατάσταση». Η αρχή, σύμφωνα με την οποία η ανά-
γκη προσδιορίζει μια ασυνήθιστη κατάσταση στην οποία ο 
νόμος χάνει τη vis obligandt του —αυτή είναι η έννοια του 
ρητού nécessitas legem mon habet— μετατρέπεται στην 
αρχή, σύμφωνα με την οποία η ανάγκη συνιστά κατά κά-
ποιον τρόπο το έσχατο έρεισμα και την ίδια την πηγή του 
νόμου. Μάλιστα, γίνεται αποδεκτό όχι μόνο από τους 
συγγραφείς που σκόπευαν με τον τρόπο αυτό να δικαιο-
λογήσουν τα εθνικά συμφέροντα ενός κράτους έναντι του 
άλλου —όπως στη διατύπωση Not Kennt kein Gebot που 
χρησιμοποιήθηκε από τον Πρώσο καγκελάριο Μπέθμαν-
Χόλβεγκ (Bethmann-HoIIv^eg) και απαντά και στο ομώ-
νυμο βιβλίο του Γιόζεφ Κέλερ (Josef Kohler) (1915)—, 
αλλά και από τους νομικούς εκείνους, από τον Γιέλλινεκ 
(Jelllnek) ως τον Ντυγκουί (Dugait), που αναγνωρίζουν 
στην ανάγκη το θεμέλιο της εγκυρότητας των διαταγμά-
των με ισχύ νόμου που εκδίδονται από την εκτελεστική 
εξουσία στην κατάσταση εξαίρεσης. 

Από την άποψη αυτή έχει ενδιαφέρον να αναλύσουμε 
την ακραία θέση του Σάντι Ρομάνο, ενός νομομαθούς που 
άσκησε σημαντική επιρροή στην ευρωπαϊκή νομική σκέ-
ψη την περίοδο του μεσοπολέμου και θεωρεί την ανάγκη 
όχι μόνο οικεία προς το νομικό σύστημα, αλλά και βασι-
κή, πρωταρχική πηγή νόμου. Ο Ρομάνο αρχίζει με τη 
διάκριση ανάμεσα σε όσους αναγνωρίζουν στην ανάγκη ένα 
νομικό γεγονός ή, πολύ περισσότερο, ένα υποκειμενικό 
δικαίωμα του κράτους, που ως τέτοιο βασίζεται σε τελευ-
ταία ανάλυση στην ισχύουσα νομοθεσία και στις γενικές 
αρχές δικαίου και σε όσους πιστεύουν πως πρόκειται για 
ένα απλό γεγονός και, κατά συνέπεια, οι έκτακτες εξου-
σίες που απορρέουν δεν έχουν κανένα έρεισμα στο νομο-
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θετικό σύστημα. Και οι δύο θέσεις, οι οποίες συμπίπτουν 
ως προς την ταύτιση του δικαιώματος με το νόμο, είναι 
σύμφωνα με τον Ρομάνο εσφαλμένες, καθόσον παραγνω-
ρίζουν την ύπαρξη μιας καθεαυτό πηγής δικαίου πέρα από 
τη νομοθεσία. «Η ανάγκη, με την οποία ασχολούμαστε 
εδώ, πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια κατάσταση πραγμά-
των που, τουλάχιστον κατά κανόνα και με τρόπο ολοκλη-
ρωμένο και πρακτικά αποτελεσματικό, δεν είναι δυνατόν 
να ρυθμίζεται από κανόνες που έχουν οριστεί εκ των προ-
τέρων. Αλλά η ανάγκη δεν έχει νόμους, φτιάχνει νόμους, 
κατά μία άλλη συνηθισμένη έκφραση· πράγμα που σημαί-
νει ότι η ίδια αποτελεί μια καθεαυτό πηγή δικαίου [...]. 
Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η ανάγκη είναι η 
βασική, πρωταρχική πηγή ολόκληρου του δικαίου, έτσι 
ώστε, σε σχέση με αυτήν, οι υπόλοιπες πρέπει να θεωρού-
νται κατά κάποιον τρόπο δευτερεύουσες [...]. Στην ανά-
γκη οφείλει να ανιχνεύσει κανείς την καταγωγή και τη 
νομιμοποίηση του κατεξοχήν νομικού θεσμού, δηλαδή του 
κράτους, και εν γένει του συνταγματικού του συστήματος, 
όταν εισάγεται ως μια εκ των πραγμάτων διαδικασία, για 
παράδειγμα επαναστατική. Μάλιστα, αυτό που συμβαίνει 
την πρώτη στιγμή ενός συγκεκριμένου καθεστώτος μπο-
ρεί και να επαναληφθεί, αν και κατ' εξαίρεση και με λι-
γότερο εμφανή χαρακτηριστικά, ακόμα κι όταν θα έχει 
διαμορφώσει και ρυθμίσει τους βασικούς θεσμούς του» 
(Romano, 1909· εκδ. 1990, σ. 362). 

Ως μορφή λοιπόν της ανάγκης, η κατάσταση εξαίρεσης 
εμφανίζεται —πλάι στην επανάσταση και στην εκ των 
πραγμάτων εγκαθίδρυση ενός συνταγματικού συστήμα-
τος— ως «παράνομο» μέτρο, συγχρόνως όμως απολύτως 
«νομικό και συνταγματικό», που επικεντρώνεται στην 
παραγωγή νέων κανόνων (ή μιας νέας έννομης τάξης): «Η 
διατύπωση [...] σύμφωνα με την οποία στο ιταλικό δίκαιο 
η κατάσταση πολιορκίας είναι ένα μέτρο αντίθετο στο νό-
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μο, ας πούμε ακόμα και παράνομο, αλλά ταυτόχρονα σύμ-
φωνο προς το άγραφο θετικό δίκαιο, και ως εκ τούτου 
νομικό και συνταγματικό, μοιάζει να είναι η πιο ακριβής 
και σωστή. Το γεγονός ότι η ανάγκη μπορεί να υπερισχύ-
σει του νόμου οφείλεται στην ίδια τη φύση της και στον 
αρχέγονο χαρακτήρα της, τόσο από λογική όσο και από 
ιστορική άποψη. Βέβαια, ο νόμος θεωρείται πλέον ως η 
πιο κοινή, η κορυφαία εκδήλωση του κανόνα δικαίου, 
υπερβάλλει όμως κανείς όταν αξιώνει η κυριαρχία του να 
εκτείνεται και πέρα από το δικό του πεδίο. Υπάρχουν 
κανόνες που δεν μπορούν να γραφούν ή δεν είναι σκόπιμο 
να γραφούν υπάρχουν άλλοι που δεν μπορούν να παρα-
χθούν αν δεν έχει προκύψει η περίσταση που καλούνται να 
υπηρετήσουν» (ο.ττ., σ. 364). 

Έτσι εδώ η στάση της Αντιγόνης, που στο γραπτό δί-
καιο αντέτασσε τους άγραφους νόμους^^, ανατρέπεται και 
χρησιμοποιείται προς υπεράσπιση της καθεστηκυίας τάξης. 
Αλλά το 1944, όταν πλέον στη χώρα του βρισκόταν σε 
εξέλιξη ένας εμφύλιος πόλεμος, ο γηραιός νομικός —είχε 
ήδη ασχοληθεί με την εκ των πραγμάτων εγκαθίδρυση 
συνταγματικών συστημάτων— επαναφέρει το πρόβλημα 
της ανάγκης, αυτή τη φορά σε σχέση με την επανάσταση. 
Αν και η επανάσταση είναι χωρίς αμφιβολία μια εκ των 
πραγμάτων κατάσταση που «δεν μπορεί να ρυθμιστεί 
κατά την εξέλιξή της από τις κρατικές εξουσίες που φι-
λοδοξεί να ανατρέψει και να καταλύσει» και, υπό αυτή 
την έννοια, είναι εξ ορισμού «αντίνομη, ακόμα κι όταν 
είναι δίκαιη» (Romaano, 1983, σ. 222), εντούτοις μπορεί 
να παρουσιάζεται ως τέτοια μόνο «σε σχέση με το θετικό 
δίκαιο του κράτους εναντίον του οποίου στρέφεται* ετού-
το όμως δεν εμποδίζει, κατά μία τελείως διαφορετική 
άποψη από εκείνη που έχει για τον εαυτό της, να είναι μια 

24 
Ελληνικά στο κείμενο. (Σ .τ .Μ.) 
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κίνηοτη που καθορίζεται και ρυθμίζεται από ένα δικό της 
δίκαιο. Πράγμα το οποίο σημαίνει πως πρόκειται για ένα 
σύστημα που οφείλει να ταξινομηθεί στην κατηγορία των 
αρχέγονων νομικών συστημάτων, με την πολύ γνωστή 
πλέον έννοια που αποδίδεται στη συγκεκριμένη έκφραση. 
Έτσι, υπό αυτή την έννοια και αποκλειστικά για την πε-
ριοχή στην οποία ακροθιγώς αναφερθήκαμε, μπορεί να 
γίνει λόγος για επαναστατικό δίκαιο. Μια μελέτη για την 
πορεία των πιο σημαντικών επαναστάσεων, συμπεριλαμ-
βανομένων των νεότερων και νεότατων, θα είχε μεγάλο 
ενδιαφέρον για την απόδειξη της θέσης που προβάλαμε και 
εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε να φανεί παράδοξη: η επα-
νάσταση είναι βία, μια βία όμως νομικά οργανωμένη» 
(ο.τΓ., σ. 224). 

Οπότε, το status necessitatis προβάλλει, τόσο με τη 
μορφή της κατάστασης εξαίρεσης όσο και με τη μορφή της 
επανάστασης, ως μια αμφιλεγόμενη και αβέβαιη ζώνη, 
στην οποία πραγματικές διαδικασίες, καθεαυτό εκτός νό-
μου ή αντίθετες σε αυτόν, μετατρέπονται σε δίκαιο, ενώ 
οι νομικοί κανόνες αδυνατούν να προσδιοριστούν ως απλό 
γεγονός· ένα κατώφλι, δηλαδή, στο οποίο δεν μπορεί να 
ληφθεί απόφαση για το γεγονός και το δίκαιο. Έχει ει-
πωθεί παραστατικά ότι στην κατάσταση εξαίρεσης το γε-
γονός μετατρέπεται σε δίκαιο — «η επείγουσα ανάγκη 
είναι μια πραγματική κατάσταση, αλλά εδώ ταιριάζει το 
νομικό αξίωμα: e facto oritur ius^^» (Aranglo-Ruiz, 1913· 
εκδ. 1972, σ. 582)· ωστόσο, αληθεύει και το αντίθετο, ότι 
δηλαδή γίνεται μια αντίστροφη κίνηση, εξαιτίας της οποίας 
το δίκαιο αναστέλλεται και ακυρώνεται σε γεγονός. Πά-
ντως, το σημαντικό είναι ότι δημιουργείται ένα κατώφλι 
αναποφασιστικότητας στο οποίο factum και ius χάνονται 
το ένα μέσα στο άλλο. 

Η πραγματικότητα γεννά το δίκαιο. (Σ.τ.Μ.) 
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Εξ ου και οι απορίες τις οποίες καμία προσπάθεια να 
οριστεί η ανάγκη δεν καταφέρνει να λύσει. Εάν το μέ-
τρο που λαμβάνεται σε καταστάσεις ανάγκης είναι ήδη 
νομικός κανόνας και όχι απλό γεγονός, τότε γιατί πρέ-
πει να κυρώνεται και να εγκρίνεται μέσω ενός νόμου, 
όπως θεωρεί απαραίτητο ο Σάντι Ρομάνο και μαζί του 
η πλειονότητα των συγγραφέων; Εάν ήδη πρόκειται για 
δίκαιο, τότε γιατί δεν έχει διάρκεια αν δεν εγκριθεί από 
τα νομοθετικά όργανα; Κι αν, αντίθετα, δεν είναι τέτοιο 
αλλά απλό γεγονός, γιατί άραγε τα νομικά αποτελέσμα-
τα της κύρωσης δεν ισχύουν από τη στιγμή της μετατρο-
πής του σε νόμο, αλλά ex tanc^^ — ο Ντυγκουί δικαίως 
επισημαίνει ότι η αναδρομικότητα είναι μια πλασματι-
κή επινόηση και ότι τα αποτελέσματα της κύρωσης ι-
σχύουν μόνο από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα (Duguit, 
1930, σ. 754); 

Αλλά η έσχατη απορία, μπροστά στην οποία καταρ-
ρίπτεται τελικά όλη η θεωρία για την κατάσταση εξαί-
ρεσης, αφορά την ίδια τη φύση της ανάγκης, που οι συγ-
γραφείς εξακολουθούν λίγο ως πολύ ασυναίσθητα να 
θεωρούν αντικειμενική κατάσταση. Μπροστά σε τούτη 
την αφελή αντίληψη, που προϋποθέτει μια καθαρή πραγ-
ματικότητα που η ίδια έχει θέσει υπό αμφισβήτηση, εί-
ναι βάσιμες οι κριτικές εκείνων των νομομαθών που 
υποδεικνύουν πως η ανάγκη, στον αντίποδα του να πα-
ρουσιάζεται ως αντικειμενικό γεγονός, συνεπάγεται σα-
φώς μια υποκειμενική κρίση και ότι προφανώς επείγου-
σες και έκτακτες είναι μόνο οι καταστάσεις που κηρύσ-
σονται ως τέτοιες. «Η έννοια της ανάγκης είναι μια τε-
λείως υποκειμενική έννοια που σχετίζεται με το σκοπό 
τον οποίο θέλει να επιτύχει. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 
η ανάγκη υπαγορεύει την έκδοση ενός ορισμένου νόμου. 

^̂  Για το παρελθόν. (Σ.τ.Μ.) 
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καθώς σε αντίθετη περίπτωση η υφιστάμενη έννομη τάξη 
απειλείται με καταστροφή· χρειάζεται όμως να συμφωνή-
σουμε ως προς το ότι η υφιστάμενη τάξη πρέπει να δια-
τηρηθεί. Θα μπορούσε από ένα επαναστατικό κίνημα να 
διακηρυχθεί η ανάγκη για ένα νέο κανόνα ο οποίος να 
ακυρώνει τους ισχύοντες θεσμούς που αντιτίθενται στις 
νέες ανάγκες· χρειάζεται όμως να συμφωνήσουμε ως προς 
το ότι η υφιστάμενη τάξη οφείλει να ανατραπεί προς χά-
ριν των νέων αναγκών. Είτε στη μία είτε στην άλλη πε-
ρίπτωση [...] η προσφυγή στην ανάγκη συνεπάγεται μια 
ηθική ή πολιτική αποτίμηση —ή, πάντως, εκτός των 
πλαισίων του νόμου— μέσω της οποίας κρίνεται η έννο-
μη τάξη και θεωρείται άξια διατήρησης ή ενίσχυσης ακό-
μα και με τίμημα μια ενδεχόμενη παραβίασή της. Κατά 
συνέπεια, η αρχή της ανάγκης είναι πάντα και σε κάθε 
περίπτωση μια επαναστατική αρχή» (Balladore-Pallleri, 
1970, σ. 168). 

Έτσι, η προσπάθεια να αναλυθεί η κατάσταση εξαίρε-
σης μέσω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης προσκρούει 
πάνω σε άλλες τόσες και ακόμα σοβαρότερες απορίες γύρω 
από το φαινόμενο που όφειλε να εξηγήσει. Και τελικά η 
ανάγκη όχι μόνο περιορίζεται σε μια απόφαση, αλλά και 
αυτό για το οποίο αποφασίζει είναι πως στην πραγματι-
κότητα δεν μπορεί να αποφασίσει για το γεγονός και το 
δίκαιο. 

® Κατά πάσα πιθανότητα ο Σμιτ, που στα έργα του ανα-
φέρεται αρκετές φορές στον Σάντι Ρομάνο, ήταν ενήμερος για 
την προσπάθεια του να βασίσει την κατάσταση εξαίρεσης στην 
ανάγκη ως πρωταρχική πηγή του δικαίου. Η θεωρία του για 
την κυριαρχία ως απόφαση για την επιβολή κατάστασης εξαί-
ρεσης δίνει στη Notstand μια ιδιαίτερα σημαντική θέση, 
αναμφίβολα μπορεί να συγκριθεί μ' εκείνη που της αναγνώ-
ριζε ο Ρομάνο, την οποία είχε αναδείξει σε αρχέγονη μορφή 
της έννομης τάξης. Άλλωστε, μοιράζεται με τον Ρομάνο την 
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ιδέα ότι το δίκαιο δεν εξαντλείται στο νόμο — δεν είναι τυ-
χαίο ότι αναφέρει τον Ρομάνο ακριβώς στο πλαίσιο της κρι-
τικής του για το φιλελεύθερο Rechtsstaat^^ - αλλά ενώ ο Ιτα-
λός νομομαθής ταυτίζει ανεπιφύλακτα το κράτος με το δί-
καιο και συνεπώς απορρίπτει κάθε νομική σημασία της έν-
νοιας της συντακτικής εξουσίας, ο Σμιτ αναγνωρίζει στην 
κατάσταση εξαίρεσης ακριβώς τη στιγμή εκείνη κατά την 
οποία κράτος και δίκαιο αποκαλύπτουν τη μη αναγώγιμη 
διαφορά τους —στην κατάσταση εξαίρεσης «το κράτος εξα-
κολουθεί να υφίσταται, ενώ το δίκαιο υποχωρεί»: Schmnitt, 
1922, σ. 39— και μπορεί έτσι να βασίζει στη συντακτική 
εξουσία {pouvoir constituant) την πιο ακραία μορφή της κα-
τάστασης εξαίρεσης: την κυρίαρχη δικτατορία. 

1.11. Σύμφωνα με μερικούς συγγραφείς, στην κατά-
σταση εξαίρεσης «ο δικαστής επεξεργάζεται ένα θετικό 
δίκαιο για την εκφορά κρίσης, έτσι ώστε, σε κανονικές πε-
ριόδους, να καλύπτει τα κενά δικαίου» (Mathiot, 1956, σ. 
424). Με αυτό τον τρόπο, το πρόβλημα της κατάστασης 
εξαίρεσης τίθεται σε συσχετισμό μ' ένα πρόβλημα που 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη νομική θεωρία: το 
πρόβλημα των κενών δικαίου. Τουλάχιστον με αφετηρία 
το άρθρο 4 του Ναπολεόντειου Κώδικα «Ο δικαστής που 
θα αρνηθεί να δικάσει με πρόσχημα τη σιγή, ασάφεια ή 
ανεπάρκεια του νόμου, μπορεί να διωχθεί ως ένοχος άρ-
νησης της δικαιοσύνης», στην πλειονότητα των σύγχρονων 
νομικών συστημάτων ο δικαστής έχει την υποχρέωση να 
εκδίδει απόφαση ακόμα κι αν υπάρχει κενό στο νόμο. Σε 
αναλογία με την αρχή, σύμφωνα με την οποία ο νόμος 
μπορεί να έχει κενά, αλλά το δίκαιο δεν τα αποδέχεται, 
η κατάσταση εξαίρεσης ερμηνεύεται ως ένα κενό στο δη-
μόσιο δίκαιο, το οποίο η εκτελεστική εξουσία έχει την 

Κράτος δικαίου. (Σ.τ .Μ.) 
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υποχρέωση να καλύψει. Έτσι, μια αρχή που αφορά τη δι-
καστική εξουσία επεκτείνεται και στην εκτελεστική. 

Αλλά σε τι συνίσταται, αν το καλοεξετάσουμε, το κενό 
που μας απασχολεί εδώ; Υπάρχει πράγματι κενό με την 
κυριολεκτική έννοια; Το κενό δεν αφορά εδώ μια έλλει-
ψη στο νομοθετικό κείμενο, που πρέπει να συμπληρωθεί 
από το δικαστή· αφορά περισσότερο την αναστολή του 
ισχύοντος συστήματος προκειμένου να εξασφαλίσει την 
ύπαρξή του. Αντί λοιπόν να αντιστοιχεί σε κάποιο θεσμι-
κό κενό, η κατάσταση εξαίρεσης παρουσιάζεται ως κάτι 
που δημιουργεί στο σύστημα ένα επίπλαστο κενό, με σκο-
πό τη διαφύλαξη της ύπαρξης του κανόνα και της δυνατό-
τητάς του να εφαρμόζεται σε κανονικές καταστάσεις. Το 
κενό δεν εμπεριέχεται στο νόμο, αντίθετα αφορά τη σχέ-
ση του με την πραγματικότητα, τη δυνατότητά του να 
εφαρμόζεται. Είναι λες και το δίκαιο έχει μεταξύ του 
κανόνα και της εφαρμογής του ένα σημαντικό ρήγμα, που 
σε ακραία περίπτωση μπορεί να καλυφθεί μόνο μέσω της 
κατάστασης εξαίρεσης, σχηματίζοντας δηλαδή μια ζώνη 
στην οποία η εφαρμογή αναστέλλεται, αλλά ο νόμος ως 
τέτοιος παραμένει σε ισχύ. 
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2 Ισχύς νόμου 

2.1. Η ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΗ προσπάθεια να διαμορφωθεί μια 
θεωρία για την κατάσταση εξαίρεσης έγινε από τον Καρλ 
Σμιτ, κατά κύριο λόγο στο βιβλίο του Die Diktatur^ αλλά 
και α εκείνο που κυκλοφόρησε τον επόμενο χρόνο, στην 
Πολιτική θεολογία. Εφόσον τα δύο αυτά βιβλία, που εκ-
δόθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1920, περιγράφουν 
με μια ιδιοτελή, θα λέγαμε, πρόβλεψη ένα παράδειγμα — 
μια «μορφή διακυβέρνησης» (Schmnltt, 1921, σ. 151— που 
όχι μόνο παρέμεινε επίκαιρο, αλλά απεναντίας έχει φτά-
σει σήμερα στην πλήρη ανάπτυξή του, είναι απαραίτητο να 
εκθέσουμε στο σημείο ετούτο τις βασικές θέσεις της θεω-
ρίας του Σμιτ για την κατάσταση εξαίρεσης. 

Κατ' αρχάς, μερικές παρατηρήσεις ορολογικής φύσης. 
Στο βιβλίο του 1921 η κατάσταση εξαίρεσης παρουσιάζε-
ται μέσω της μορφής της δικτατορίας. Εντούτοις, παρότι 
ενέχει την κατάσταση πολιορκίας, στην ουσία παραμένει 
«κατάσταση εξαίρεσης» και, από τη στιγμή που προβάλ-
λεται ως «αναστολή του δικαίου», περιοριζόμαστε στο 
πρόβλημα του ορισμού μιας «συγκεκριμένης εξαίρεσης 
[...], ένα πρόβλημα στο οποίο ως τώρα δεν έχει δοθεί η 
πρέπουσα προσοχή από τη γενική θεωρία του δικαίου» 
(ο.τΓ., σ. 17). Στη συνέχεια, η δικτατορία, στο πλαίσιο της 
οποίας υπήχθη η κατάσταση εξαίρεσης, διακρίνεται σε 
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«εντεταλμένη δικτατορία», που έχει σκοπό να υπερασπί-
ζεται ή να αποκαθιστά το ισχύον σύνταγμα, και σε «κυ-
ρίαρχη δικτατορία», που —ως μορφή εξαίρεσης— θα λέ-
γαμε πως αποκτά την κρίσιμη μάζα της ή πως φτάνει στο 
σημείο τήξης της. Έτσι, στην Πολιτική θεολογία οι όροι 
«δικτατορία» και «κατάσταση πολιορκίας» μπορούν να 
υποχωρήσουν και στη θέση τους να εμφανιστεί η κατάστα-
ση εξαίρεσης (Ausnahmezustand), ενώ η έμφαση μετατο-
πίζεται, τουλάχιστον φαινομενικά, από τον ορισμό της 
εξαίρεσης α εκείνο της κυριαρχίας. Κατά συνέπεια, η 
στρατηγική της θεωρίας του Σμιτ είναι μια στρατηγική σε 
δύο χρόνους, της οποίας πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως 
τη δομή και τις επιδιώξεις. 

Και στα δύο βιβλία τέλος^^ της θεωρίας είναι η υπα-
γωγή της κατάστασης εξαίρεσης σε κάποιο δικαιικό πλαί-
σιο. Ο Σμιτ γνωρίζει πολύ καλά ότι η κατάσταση εξαίρε-
σης, εφόσον επιφέρει «αναστολή ισχύος ολόκληρης της 
υφιστάμενης τάξης» (Schmaltt, 1922, ελλ. έκδ. 1994, σ. 
27), μοιάζει να «αποφεύγει κάθε σκέψη περί δικαίου» 
(SchïTaltt, 1921, σ. 137) και ότι αντίθετα «στην πραγμα-
τική της υπόσταση, στη βαθύτερη δηλαδή ουσία της, δεν 
μπορεί να προσεγγίσει κάποια μορφή δικαίου» (ο.ττ., σ. 
175). Εντούτοις, για τον Σμιτ είναι σε κάθε περίπτωση ση-
μαντικό να έχει εξασφαλιστεί κάποια σχέση με την έννο-
μη τάξη: «Η δικτατορία, είτε εντεταλμένη είτε κυρίαρχη, 
προϋποθέτει την αναφορά σε κάποιο δικαιικό πλαίσιο» 
(ό.π., σ. 139)· «Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης (εξαί-
ρεσης) παραμένει κάτι διαφορετικό από την αναρχία και 
το χάος, υπό τη νομική έννοια εξακολουθεί να υφίσταται 
μια τάξη, έστω κι αν δε συνιστά έννομη τάξη» (Schmitt, 
1922, ελλ. έκδ. 1994, σ. 27). 

Το συγκεκριμένο έργο που επιτελεί η θεωρία του Σμιτ 

^̂  Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ .Μ.) 
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είναι ακριβώς ότι επιτρέπει μια τέτοια διάρθρωση μετα-
ξύ της κατάστασης εξαίρεσης και της έννομης τάξης. Πρό-
κειται βέβαια για μια παράδοξη διάρθρωση, καθώς εκεί-
νο που πρέπει να υπαχθεί στο δίκαιο βρίσκεται εντελώς 
έξω από αυτό* ούτε λίγο ούτε πολύ πρόκειται για την 
αναστολή της ίδιας της έννομης τάξης — εξ ου και η απο-
ρηματική διατύπωση: «Τπό τη νομική έννοια [...] εξακο-
λουθεί να υφίσταται μια τάξη, έστω κι αν δε συνιστά έν-
νομη τάξη». 

Στο Die Diktatur την υπαγωγή στο δίκαιο αυτού του 
εξωτερικού στοιχείου επιτελεί η διάκριση για τη μεν εντε-
ταλμένη δικτατορία ανάμεσα στους κανόνες δικαίου και 
στους κανόνες εφαρμογής του δικαίου (Rechtsverwirkli-
chung)^ για τη δε κυρίαρχη δικτατορία μεταξύ συντακτι-
κής εξουσίας και συντεταγμένης εξουσίας. Πράγματι, η 
εντεταλμένη δικτατορία, εφόσον «αναστέλλει συγκεκριμέ-
να το σύνταγμα για να υπερασπιστεί την ύπαρξή του» 
(Schmitt, 1921, σ. 136), έχει τελικά ως λειτουργία τη δια-
μόρφωση μιας κατάστασης πραγμάτων που «θα επιτρέπει 
την εφαρμογή του δικαίου» (ο.ττ.). Στην κατάσταση αυτή 
το σύνταγμα μπορεί να αναστέλλεται ως προς την εφαρ-
μογή του, «δεν παύει όμως να ισχύει, αφού η αναστολή 
σημαίνει μόνο μια συγκεκριμένη εξαίρεση» (ο.ττ., σ. 137). 
Σε θεωρητικό επίπεδο η εντεταλμένη δικτατορία αφήνε-
ται έτσι να υπαχθεί πλήρως στη διάκριση μεταξύ του κα-
νόνα και των τεχνικο-πρακτικών ρυθμίσεων που διέπουν 
την εφαρμογή του. 

Διαφορετική είναι η κατάσταση στην κυρίαρχη δικτα-
τορία, που δεν περιορίζεται στην αναστολή του ισχύοντος 
συντάγματος «βάσει ενός δικαιώματος το οποίο έχει προ-
βλεφθεί και, ως εκ τούτου, είναι συνταγματικό», αλλά 
στοχεύει κυρίως να δημιουργήσει μια κατάσταση πραγμά-
των στην οποία θα είναι δυνατό να επιβληθεί νέο σύνταγ-
μα. Σε αυτή την περίπτωση η σύνδεση της κατάστασης 
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εξαίρεσης με την έννομη τάξη επιτελείται από τη διάκρι-
ση μεταξύ συντακτικής και συντεταγμένης εξουσίας. Ωστό-
σο, η συντακτική εξουσία δεν είναι «ένα απλό ζήτημα 
ισχύος»· είναι κυρίως «μια εξουσία που, αν και δεν είναι 
κατεστημένη χάρη σε ένα σύνταγμα, ωστόσο διατηρεί με 
κάθε ισχύον σύνταγμα μια τέτοια σχέση, ώστε να εμφα-
νίζεται ως βασική εξουσία [...] μια τέτοια σχέση, ώστε να 
μην είναι δυνατόν να απορριφθεί ούτε και σε περίπτωση 
που την απορρίπτει το ισχύον σύνταγμα» (ο.ττ.). Αν και 
νομικά «άμορφη» (formlos), εντούτοις εκπροσωπεί «ένα 
ελάχιστο στοιχείο του συντάγματος» (ο.ττ., σ. 145) που 
υπάγεται σε κάθε πολιτικά καθοριστική πράξη και, κατά 
συνέπεια, είναι σε θέση να εξασφαλίσει και για την κυρίαρ-
χη δικτατορία τη σχέση μεταξύ κατάστασης εξαίρεσης και 
έννομης τάξης. 

Φαίνεται ξεκάθαρα εδώ γιατί ο Σμιτ εμφανίζει στην 
εισαγωγή του τη «βασική διάκριση ανάμεσα στην εντεταλ-
μένη δικτατορία και στην κυρίαρχη δικτατορία» ως το 
«ουσιαστικό συμπέρασμα του βιβλίου» που επιτρέπει 
«στην επιστήμη του δικαίου να πραγματευθεί επιτέλους» 
την έννοια της δικτατορίας (ο.ττ., σ. 18). Πράγματι, αυτό 
που ο Σμιτ έπρεπε να αντιμετωπίσει ήταν ο «συνδυασμός» 
και η «σύγχυση» μεταξύ των δύο δικτατοριών, κάτι που 
ο ίδιος δεν κουραζόταν να καταγγέλλει (ο.ττ., σ. 215). 
Αλλά τόσο η λενινιστική θεωρία και πρακτική της δικτα-
τορίας του προλεταριάτου όσο και η προοδευτικά εντεινό-
μενη χρήση της κατάστασης εξαίρεσης στη Δημοκρατία της 
Βαϊμάρης δεν ήταν μια μορφή της παλαιάς εντεταλμένης 
δικτατορίας, αλλά κάτι νέο και πιο ακραίο, που κινδύνευε 
να θέσει υπό αμφισβήτηση την ίδια την υπόσταση της νο-
μικο-πολιτικής τάξης, ακριβώς τη σχέση της οποίας με το 
δίκαιο έπρεπε ο Σμιτ πάση θυσία να διαφυλάξει. 

Αντίθετα, στην Πολιτική θεολογία η υπαγωγή της κα-
τάστασης εξαίρεσης στην έννομη τάξη επιτελείται με τη 
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διάκριση ανάμεσα σε δύο θεμελιώδη στοιχεία του δικαίου: 
τον x(xyjô\fOL (Norm) και την απόφαση {Entscheidung^ Dezi-
sÎon)j διάκριση που είχε ήδη διατυπωθεί στο βιβλίο του 
1912 Gesetz und Urteil. Η κατάσταση εξαίρεσης, ανα-
στέλλοντας τον κανόνα, «αποκαλύπτει [offenbart] σε από-
λυτη καθαρότητα ένα ειδοποιώς νομικό τυπολογικό στοι-
χείο: την απόφαση» (Schmnitt, 1922, ελλ. έκδ. 1994, σ. 
28).Έτσι, φανερώνεται η αυτοτέλεια των δύο στοιχείων, 
του κανόνα και της απόφασης. «Όπως στην κανονική κα-
τάσταση το αυτοτελές στοιχείο της απόφασης μπορεί να πε-
ριοριστεί στο ελάχιστο, έτσι στην έκτακτη κατάσταση ο 
κανόνας εκμηδενίζεται [\fernichtet]. Εντούτοις, η έκτακτη 
κατάσταση παραμένει προσιτή στη νομική γνώση, γιατί 
και τα δύο στοιχεία, ο κανόνας και η απόφαση, παραμέ-

-νουν στο πλαίσιο των νομικών μεγεθών [im Rahmen des 
Juristischen]» (ό.π.). 

Στο σημείο αυτό γίνεται κατανοητό γιατί στην Πολι-
τική θεολογία η θεωρία για την κατάσταση εξαίρεσης 
μπορεί να προβληθεί ως θεωρία για την κυριαρχία. Ο 
κυρίαρχος, που έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για την 
επιβολή κατάστασης εξαίρεσης, εγγυάται τη σύνδεσή της 
με την έννομη τάξη. Εφόσον, όμως, εδώ η απόφαση αφο-
ρά την κατάργηση του ίδιου του κανόνα, εφόσον δηλαδή η 
κατάσταση εξαίρεσης αντιπροσωπεύει την περίληψη και τη 
σύλληψη ενός χώρου που δεν είναι ούτε εξωτερικός ούτε 
εσωτερικός —εκείνος ο οποίος αντιστοιχεί στον κανόνα 
που έχει καταργηθεί και ανασταλεί—, «ο κυρίαρχος βρί-
σκεται έξω [steht ausserhalb] από την κανονικά ισχύου-
σα έννομη τάξη και ωστόσο ανήκει [gehört] α αυτήν, εφό-
σον είναι αρμόδιος για τη λήψη της απόφασης αν η ισχύς 
του συντάγματος μπορεί να ανασταλεί in toto [εξ ολοκλή-
ρου]» (ό.π., σσ. 19-20). 

Βρίσκεται έξω και ωστόσο ανήκει: αυτή είναι η τοπο-
λογική δομή της κατάστασης εξαίρεσης· και επειδή η 
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ύπαρξη του κυρίαρχου, που αποφασίζει για την εξαίρεση, 
στην πραγματικότητα προσδιορίζεται λογικά από αυτή, 
μπορεί και εκείνος να προσδιοριστεί από το οξύμωρο σχή-
μα ενός εξισχάμενοΌ (χ,νήκειν. 

® Η σχέση λοιπόν ανάμεσα στο Die Diktatur και στην Πο-
λιτική θεολογία πρέπει να θεωρηθεί βάσει της σύνθετης ετού-
της στρατηγικής υπαγωγής της κατάστασης εξαίρεσης στο 
δίκαιο. Σε γενικές γραμμές, οι νομομαθείς και οι πολιτικοί 
φιλόσοφοι έστρεψαν την προσοχή τους κυρίως στη θεωρία για 
την κυριαρχία που περιέχεται στο βιβλίο του 1922, χωρίς να 
αντιληφθούν ότι αποκτά νόημα αποκλειστικά στη βάση της 
θεωρίας για την κατάσταση εξαίρεσης, με την οποία είχε ήδη 
ασχοληθεί στο Die Diktatur. Όπως είδαμε, η θέση και το 
παράδοξο της έννοιας που δίνει ο Σμιτ στην κυριαρχία προέρ-
χονται από την κατάσταση εξαίρεσης και όχι το αντίστροφο. 
Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι ο Σμιτ διατύπωσε πρώτα, 
στο βιβλίο του 1921 και σε προηγούμενα άρθρα, τη θεωρία 
και την πρακτική της κατάστασης εξαίρεσης και μόνο αργό-
τερα τη θεωρία για την κυριαρχία στην Πολιτική θεολογία. 
Αναμφίβολα αντιπροσωπεύει την προσπάθειά του να συνδέ-
σει χωρίς επιφυλάξεις την κατάσταση εξαίρεσης με την έν-
νομη τάξη· αλλά η προσπάθεια αυτή δε θα ήταν δυνατή αν 
η κατάσταση εξαίρεσης δεν είχε προηγουμένως αναπτυχθεί 
με τους όρους και τις έννοιες της δικτατορίας και, κατά κά-
ποιον τρόπο, «νομικοποιηθεί» μέσω της αναφοράς στις ρω-
μαϊκές αρχές και κατόπιν χάρη στη διάκριση ανάμεσα σε 
κανόνες δικαίου και κανόνες εφαρμογής του δικαίου. 

2.2. Η θεωρία του Σμιτ για την κατάσταση εξαίρε-
σης προχωρά καθορίζοντας, στο σώμα του δικαίου, μια 
σειρά από αναστολές και διακρίσεις, τα όρια των οποίων 
είναι μη αναγώγιμα, αλλά που, μέσω της διάρθρωσης και 
της αντίθεσής τους, επιτρέπουν στη μηχανή του δικαίου να 
λειτουργεί. 

Έστω η αντίθεση ανάμεσα στους κανόνες δικαίου και 
στους κανόνες εφαρμογής του δικαίου, ανάμεσα στον κα-



νόνα και στη συγκεκριμένη εφαρμογή του. Η εντεταλμέ-
νη δικτατορία φανερώνει ότι η στιγμή της εφαρμογής εί-
ναι αυτοτελής σε σχέση με τον κανόνα ως τέτοιο και ότι ο 
κανόνας «μπορεί να ανασταλεί, χωρίς όμως να σημαίνει 
πως παύει να βρίσκεται σε ισχύ» (Schmitt, 1921, σ. 137). 
Αντιπροσωπεύει δηλαδή μια κατάσταση του νόμου στην 
οποία αυτός δεν εφαρμόζεται, εντούτοις παραμένει σε ισχύ. 
Αντίθετα, η κυρίαρχη δικτατορία, κατά την οποία το πα-
λαιό σύνταγμα δεν υφίσταται πια και το νέο υπάρχει σε 
μια «ελάχιστη» μορφή της συντακτικής εξουσίας, αντιπρο-
σωπεύει μια κατάσταση του νόμου στην οποία αυτός μεν 
εφαρμόζεται, αλλά τυπικά δεν είναι σε ισχύ. 

Έστω τώρα η αντίθεση ανάμεσα στον κανόνα και στην 
απόφαση. Ο Σμιτ εξηγεί πως είναι μη αναγώγιμα, με την 
έννοια ότι η απόφαση δεν μπορεί ποτέ να εξαχθεί χωρίς 
κάποιο υπόλειμμα (restlos) από το περιεχόμενο ενός κα-
νόνα (Schmitt, 1922, ελλ. έκδ. 1994, σ. 27). Στην από-
φαση για την κατάσταση εξαίρεσης ο κανόνας αναστέλλε-
ται ή, πολύ περισσότερο, καταργείται* το ζήτημα όμως που 
τίθεται σε αυτή την αναστολή είναι, για ακόμα μία φορά, 
η διαμόρφωση μιας κατάστασης που θα επιτρέπει την 
εφαρμογή του κανόνα — «πρέπει να δημιουργηθεί εξαρ-
χής η κατάσταση εκείνη, μέσα στην οποία ισχύουν [gelteri] 
κανόνες δικαίου» (ο.ττ., σ. 28). Η κατάσταση εξαίρεσης 
δηλαδή διαχωρίζει τον κανόνα από την εφαρμογή του, 
ακριβώς για να καταστήσει δυνατή την τελευταία. Αυτό 
καθιερώνει στο δίκαιο μια ζώνη ανομίας προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η συγκεκριμένη θεσμοθέτηση του πραγ-
ματικού. 

Κατά συνέπεια, στη θεωρία του Σμιτ μπορούμε να ορί-
σουμε την κατάσταση εξαίρεσης ως τον τόπο όπου η αντί-
θεση ανάμεσα στον κανόνα και στην εφαρμογή του κορυ-
φώνεται. Πρόκειται για ένα πεδίο νομικών εντάσεων, στο 
οποίο το ελάχιστο της τυπικής ισχύος συμπίπτει με το 
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μέγιστο της πραγματικής εφαρμογής και αντιστρόφως. 
Αλλά και σε αυτή την ακραία ζώνη ή, μάλλον, χάρη σε 
αυτήν, τα δύο στοιχεία του δικαίου αποκαλύπτουν τη βα-
θύτερη συνεκτικότητά τους. 

® Η δομική αναλογία μεταξύ γλώσσας και δικαίου απο-
δεικνύεται στο συγκεκριμένο σημείο διαφωτιστική. Όπως τα 
γλωσσικά στοιχεία υπάρχουν στη langue^^ Χ^ρίζ καμία 
πραγματική δήλωση, που την αποκτούν μόνο τη συγκεκρι-
μένη στιγμή της ομιλίας, έτσι και στην κατάσταση εξαίρε-
σης ο κανόνας ισχύει χωρίς καμία αναφορά στην πραγματι-
κότητα. Αλλά ακριβώς όπως, μέσω της προϋπόθεσης της 
γλώσσας, η συγκεκριμένη γλωσσική δραστηριότητα γίνεται 
κατανοητή, έτσι και στην κατάσταση εξαίρεσης, μέσω της 
αναστολής της εφαρμογής του νόμου, ο κανόνας μπορεί να 
αναφέρεται στην κανονική κατάσταση. 
Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι όχι μόνο 
η γλώσσα και το δίκαιο, αλλά όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί 
έχουν διαμορφωθεί μέσω μιας διαδικασίας απονοηματοδό-
τησης και αναστολής της συγκεκριμένης πρακτικής κατά την 
άμεση αναφορά της στο πραγματικό. Όπως η γραμματική, 
παράγοντας μια γλώσσα χωρίς δηλώσεις, απομόνωσε από το 
λόγο έννοιες όπως η γλώσσα και το δίκαιο, ή αναστέλλοντας 
τα έθιμα και τις συγκεκριμένες συνήθειες των ατόμων, μπό-
ρεσε να απομονώσει τον κανόνα, έτσι και σε κάθε περιβάλ-
λον το επίμονο έργο του εκπολιτισμού προχωρά διαχωρίζο-
ντας την ανθρώπινη πρακτική από τη συγκεκριμένη άσκησή 
της, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο το πλεόνασμα της 
σημασίας έναντι της δήλωσης, που πρώτος αναγνώρισε ο 
Λεβί-Στρος (Lévi-Strauss). Το επιπλέον σημαίνον —η πι-
λοτική έννοια στις ανθρωπιστικές επιστήμες του 20ού αιώ-
να— αντιστοιχεί με αυτή την έννοια στην κατάσταση εξαί-
ρεσης, όπου ο κανόνας ισχύει χωρίς να εφαρμόζεται. 

2.3. Το 1989 ο Ζακ Ντερριντά (Jacques Derrida) 
έδωσε στο Cardozo School of Law στη Νέα Τόρκη μια 

^̂  Γλώσσα-σύστημα ή «λόγος». (Σ.τ.Μ.) 
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διάλεξη με τίτλο: Force de loi: le fondement mystique de 
l'autorité. H διάλεξη, που στην πραγματικότητα ήταν 
ανάγνωση του δοκιμίου του Μπένγιαμιν Για μια κριτική 
της βίας^ προκάλεσε μεγάλη συζήτηση τόσο μεταξύ των 
φιλοσόφων όσο και μεταξύ των νομικών το γεγονός όμως 
ότι κανείς δεν προσπάθησε να αναλύσει τη φαινομενικά 
αινιγματική διατύπωση που τιτλοφορούσε τη διάλεξη απο-
τελεί ένδειξη όχι μόνο της πλήρους αντίθεσης ανάμεσα στη 
φιλοσοφική και στη νομική κουλτούρα, αλλά και της πα-
ρακμής της. 

Η φράση «ισχύς νόμου» έχει μακρά παράδοση στο ρω-
μαϊκό και μεσαιωνικό δίκαιο, όπου —τουλάχιστον αρχί-
ζοντας από το Dig. De legibus 1.3: legis virtus hœc est: 
imperare, vetare, permittere, punire^^— έχει τη γενική 
έννοια της αποτελεσματικότητας, της ικανότητας να υπο-
χρεώνει. Μόνο όμως στη σύγχρονη εποχή, στο πλαίσιο της 
Γαλλικής Επανάστασης, αρχίζει να δηλώνει την υπέρτα-
τη αξία των ενεργειών που αποφασίζονταν από τις συνε-
λεύσεις των αντιπροσώπων του λαού. Έτσι, στο άρθρο 6 
του συντάγματος του 1791, η force de loi^^ δηλώνει τον 
ακατάλυτο χαρακτήρα του νόμου, τον οποίο δε δύναται να 
καταργήσει ή να τροποποιήσει ούτε ακόμα και ο κυρίαρ-
χος. Υπό αυτή την έννοια, η σύγχρονη θεωρία κάνει διά-
κριση μεταξύ της αποτελεσματικότητας του νόμου, που 
αφορά κάθε νόμιμη νομοθετική πράξη και έγκειται στην 
παραγωγή νομικών αποτελεσμάτων, και της ισχύος νό-
μου που, αντίθετα, είναι μια σχετική έννοια η οποία δη-
λώνει τη θέση του νόμου ή ισότιμων πράξεων σε σχέση με 
άλλες πράξεις του συστήματος που διαθέτουν ισχύ μεγα-
λύτερη του νόμου —όπως είναι η περίπτωση του συντάγ-

Αυτή είναι η αρετή του νόμου: να προστάζει, να απαγορεύει, να επιτρέπει, 
να τιμωρεί. (Σ.τ.Μ.) 

Ισχύς νόμου. (Σ.τ.Μ.) 
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ματος— ή μικρότερη: τα διατάγματα και οι κανονισμοί 
που εκδίδονται από την εκτελεστική εξουσία (Quadri, 
1979, σ. 10). 

Έχει όμως σημασία το γεγονός ότι, από τεχνικής άπο-
ψης, η φράση «ισχύς νόμου» αναφέρεται, τόσο στη σύγ-
χρονη θεωρία όσο και στην παραδοσιακή, όχι στο νόμο 
αλλά στα διατάγματα εκείνα —που έχουν, όπως ακριβώς 
λέγεται, ισχύ νόμου— τα οποία η εκτελεστική εξουσία σε 
ορισμένες περιπτώσεις —κυρίως στην κατάσταση εξαίρε-
σης— είναι εξουσιοδοτημένη να εκδίδει. Η έννοια «ισχύς 
νόμου» δηλαδή, ως τεχνικός νομικός όρος, δηλώνει το 
διαχωρισμό της vis obligaridi^^ ή της εφαρμοσιμότητας του 
xoLvôvoL από την τυπική υπόστασή του, γι ' αυτό και δια-
τάγματα και μέτρα που τυπικά δεν είναι νόμοι αποκτούν 
ωστόσο την «ισχύ» τους. Έτσι, όταν στη Ρώμη ο ηγεμό-
νας αποκτά την εξουσία να εκδίδει πράξεις που τείνουν όλο 
και περισσότερο να ισχύουν όπως οι νόμοι, η ρωμαϊκή 
θεωρία λέει ότι αυτές οι πράξεις έχουν «ισχύ νόμου» (UIp. 
D. I, 4, 1: quod principi plaçait legis habet με 
ισοδύναμες εκφράσεις στις οποίες όμως επισημαίνεται η 
τυπική διάκριση μεταξύ νόμων και συντάγματος του ηγε-
μόνα, ο Γάιος γράφει legis vicem obtineai?^ και ο Πομπό-
νιος pro lege servatur^^). 

Στη δική μας πραγματεία για την κατάσταση εξαίρε-
σης έχουμε συναντήσει πολυάριθμα παραδείγματα που 
καταδεικνύουν τη σύγχυση αυτή ανάμεσα στις πράξεις της 
εκτελεστικής εξουσίας και σ' εκείνες της νομοθετικής· 
αυτή όμως η σύγχυση αποτελεί, όπως είδαμε, βασικό γνώ-
ρισμα της κατάστασης εξαίρεσης. (Η οριακή περίπτωση 

Δεσμευτικής ισχύος. (Σ.τ.Μ.) 

Ό,τι φαίνεται καλό στον ηγεμόνα έχει ισχύ νόμου. (Σ.τ.Μ.) 

Αποκτά ισχύ νόμου. (Σ.τ.Μ.) 

Τηρείται ως νόμος. (Σ.τ.Μ.) 
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είναι το ναζιστικό καθεστώς, στο οποίο, όπως ο Άιχμαν 
(Eichmann) δεν κουραζόταν να επαναλαμβάνει, «ο λόγος 
του Φύρερ έχει ισχύ νόμου [Gesetzeskraft]»). Αλλά από 
τεχνικής άποψης, το ιδιαίτερο γνώρισμα της κατάστασης 
εξαίρεσης δεν είναι τόσο η σύγχυση των εξουσιών, στην 
οποία έχει δοθεί υπερβολική σημασία, όσο η απομόνωση 
της «ισχύος του νόμου» από τον ίδιο το νόμο. Συγκεκρι-
μένα, η κατάσταση εξαίρεσης ορίζει «ένα καθεστώς δι-
καίου» στο οποίο, αφενός, ο κανόνας υφίσταται, αλλά δεν 
εφαρμόζεται (δεν έχει «ισχύ») και, αφετέρου, πράξεις που 
δεν έχουν ισχύ νόμου την αποκτούν. Σε οριακές δηλαδή 
περιπτώσεις η «ισχύς νόμου» αμφιταλαντεύεται ως ένα 
απροσδιόριστο στοιχείο, το οποίο μπορεί να διεκδικήσει 
τόσο η κρατική εξουσία —που ενεργεί όπως η εντεταλμένη 
δικτατορία— όσο και μια επαναστατική οργάνωση — που 
ενεργεί όπως η κυρίαρχη δικτατορία. Η κατάσταση εξαί-
ρεσης είναι μια άνομη περιοχή, στην οποία αυτό που δια-
κυβεύεται είναι η ισχύς νόμου χωρίς το νόμο (που θα έπρε-
πε, κατά συνέπεια, να γράφεται: ισχύς νόμου). Μια τέ-
τοια «ισχύς νόμου», στην οποία ισχύς και πράξη είναι ρι-
ζικά διαχωρισμένες, δίνει την εντύπωση ενός μυστικού 
στοιχείου ή, μάλλον, ενός fictio^^, μέσω του οποίου το 
δίκαιο προσπαθεί να προσεταιριστεί την ανομία. Με ποιον 
τρόπο όμως μπορούμε να μελετήσουμε ένα τέτοιο «μυστι-
κό» στοιχείο και πώς επιδρά στην κατάσταση εξαίρεσης; 
Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα που θα χρειαστεί να 
εξηγήσουμε. 

2.4. Η έννοια της εφαρμογής είναι αναμφίβολα μια 
από τις πιο προβληματικές κατηγορίες της νομικής θεω-
ρίας, και όχι μόνο αυτής. Η αναφορά στη θεωρία του Καντ 

Πλασματικής κατασκευής. (Σ.τ.Μ.) 
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(Kant) για την κρίση, δηλαδή η ικανότητα να αντιλαμβά-
νεται κανείς το ειδικό ως κάτι που περιέχεται στο γενι-
κό, έθεσε το ζήτημα σε λάθος δρόμο. Έτσι, η εφαρμογή 
ενός κανόνα δεν είναι παρά μια περίπτωση προσδιοριστι-
κής κρίσης, στην οποία το γενικό (ο κανόνας) είναι δεδο-
μένο και είναι βασικό να υπαχθεί σε αυτό η ειδική περί-
πτωση — αντίθετα, στην αναστοχαστική κρίση δεδομένο 
είναι η ειδική περίπτωση και είναι βασικό να βρεθεί ο 
γενικός κανόνας. Παρότι στην πραγματικότητα ο Καντ 
είχε πλήρη επίγνωση των αποριών που γεννούσε το πρό-
βλημα και της δυσκολίας να αποφασίσει κανείς συγκεκρι-
μένα ανάμεσα στα δύο είδη κρίσης (απόδειξη η θεωρία του 
για το παράδειγμα ως περίπτωση ενός κανόνα που δεν 
είναι δυνατόν να διατυπωθεί), προκαλεί σύγχυση ότι η 
σχέση ανάμεσα στην περίπτωση και στον κανόνα παρου-
σιάζεται ως ένα καθαρά λογικό εγχείρημα. 

Για ακόμα μια φορά η αναλογία με τη γλώσσα λειτουρ-
γεί διαφωτιστικά: στη σχέση μεταξύ γενικού και ειδικού 
—ακόμα περισσότερο στην περίπτωση εφαρμογής ενός 
νομικού κανόνα— δεν αμφισβητείται μόνο η λογική υπα-
γωγή, αλλά κατά κύριο λόγο η μετάβαση από μια αόρι-
στη πρόταση που έχει μια καθαρά εικονική αναφορά στη 
συγκεκριμένη μνεία σε ένα μέρος της πραγματικότητας 
(τίποτα λιγότερο δηλαδή από το πρόβλημα της σημερινής 
σχέσης μεταξύ κόσμου και γλώσσας). Αυτή η μετάβαση 
από τη langue émomce στψ parole^^ ή από το σημειωτικό 
στο σημασιολογικό δεν είναι επ' ουδενί λογικό εγχείρη-
μα, αλλά συνεπάγεται οπωσδήποτε μια πρακτική δραστη-
ριότητα, την πρόσληψη δηλαδή της langue εκ μέρους ενός 
ή περισσότερων ομιλούντων υποκειμένων και την εφαρ-
μογή εκείνου του σύνθετου μηχανισμού που ο Μπενβενί-
στ (Benvenlste) όρισε ως δηλωτική λειτουργία και συχνά 

Γλώσσα-εφαρμογή/εκδήλωση του συστήματος, «ομιλία». (Σ.τ.Μ.) 
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Ol ορθολογιστές τείνουν να υποβαθμίζουν. Στην περίπτω-
ση του νομικού κανόνα η αναφορά στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση προϋποθέτει μια «διαδικασία» που εμπλέκει 
πάντα ένα πλήθος υποκειμένων και κορυφώνεται, τελικά, 
με την απαγγελία μιας απόφασης, ενός εκφωνήματος δη-
λαδή του οποίου η λειτουργική αναφορά στην πραγματι-
κότητα εξασφαλίζεται από τις θεσμικές εξουσίες. 

Κατά συνέπεια, η σωστή τοποθέτηση του προβλήματος 
της εφαρμογής απαιτεί να έχει προηγουμένως μεταφερ-
θεί από την περιοχή της λογικής στην περιοχή της πρά-
ξης. Όπως έδειξε ο Gadamer (1960, σσ. 360, 395), όχι 
μόνο κάθε γλωσσική ερμηνεία είναι στην πραγματικότη-
τα πάντοτε μια εφαρμογή που απαιτεί ένα αποτελεσμα-
τικό εγχείρημα —η παράδοση της θεολογικής ερμηνευτι-
κής συνόψισε στο απόφθεγμα που είχε νωρίτερα διατυπω-
θεί από τον Γιόχαν Μπένγκελ (Johama Α. Bengel) στη 
δική του έκδοση της Καινής Διαθήκης: te totum applica 
ad textam, rem totam applica ad te^^—, αλλά και στην 
περίπτωση του δικαίου είναι ολοφάνερο (ο Σμιτ είχε πολ-
λές πιθανότητες να το θεωρητικοποιήσει) ότι η εφαρμογή 
ενός κανόνα δεν περιέχεται επ' ουδενί σε αυτόν ούτε μπο-
ρεί να εξαχθεί από αυτόν, αλλιώς δε θα υπήρχε ανάγκη 
να δημιουργήσουμε το μεγαλόπρεπο οικοδόμημα του δια-
δικαστικού δικαίου. Όπως μεταξύ γλώσσας και κόσμου, 
έτσι και μεταξύ του κανόνα και της εφαρμογής του δεν 
υπάρχει κανένας εσωτερικός δεσμός που να επιτρέπει το 
ένα να προέρχεται άμεσα από το άλλο. 

Τπό αυτή την έννοια, με την κατάσταση εξαίρεσης ει-
σερχόμαστε α évoL χώρο όπου η εφαρμογή και ο κανόνας 
είναι σαφώς διαχωρισμένα και όπου η καθαρή ισχύς vtj-
pxm εκτελεί (δηλαδή εφαρμόζει απεφαρμόζοντας) έναν 

38 
Εφάρμοσε όλο σου το είναι στο κείμενο, εφάρμοσε καθετί στο είναι σου. 

(Σ.τ.Μ.) 
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κανόνα του οποίου η εφαρμογή έχει ανασταλεί. Με αυτό 
τον τρόπο η αδύνατη σύνδεση μεταξύ κανόνα και πραγμα-
τικότητας και η συνακόλουθη διαμόρφωση ενός κανονικού 
πλαισίου επιτελείται με τη μορφή της εξαίρεσης, με το να 
εκλάβουμε δηλαδή ως προϋπόθεση τη σύνδεσή τους. Κάτι 
που σημαίνει ότι, για να εφαρμοστεί ένας κανόνας, χρειά-
ζεται σε τελευταία ανάλυση να ανασταλεί η εφαρμογή του, 
να δημιουργηθεί μια εξαίρεση. Σε κάθε περίπτωση, η κα-
τάσταση εξαίρεσης ορίζει ένα κατώφλι στο οποίο λογική 
και πράξη δεν μπορούν να προσδιοριστούν, ενώ μια καθαρή 
βία χωρίς λόγο^® αξιώνει να εφαρμόσει ένα εκφώνημα 
χωρίς καμία πραγματική αναφορά. 

^̂  Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
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3 lustitium 

3.1. TO ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ περιέχει ένα θεσμό που, 
κατά κάποιον τρόπο, θα μπορούσε να θεωρηθεί το αρχέ-
τυπο της σύγχρονης AusTnahmezustaind και εντούτοις — 
ή, μάλλον, ακριβώς γι ' αυτό— δε φαίνεται να έχει συγκε-
ντρώσει επαρκώς την προσοχή των ιστορικών του δικαίου 
και των θεωρητικών του δημόσιου δικαίου: το iustitium^^ . 
Εφόσον ο θεσμός αυτός μας επιτρέπει να εξετάσουμε την 
κατάσταση εξαίρεσης στην παραδειγματική της μορφή, θα 
τον χρησιμοποιήσουμε εδώ ως μοντέλο σε μικρογραφία για 
να προσπαθήσουμε να λύσουμε τις απορίες που η σύγχρο-
νη θεωρία για την κατάσταση εξαίρεσης δεν καταφέρνει 
να αντιμετωπίσει. 

Όποτε η Σύγκλητος είχε πληροφορίες για μια κατάστα-
ση η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη Δημοκρα-
τία, εξέδιδε ένα senatus consultum ultimum^^, με το οποίο 
ζητούσε από τους υπάτους —ή από τους αναπληρωτές τους 
στη Ρώμη, τους interrex^^ ή ανθυπάτους— και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις από τον πραίτορα και τους δημάρχους ή, 
σε τελευταία ανάλυση, ακόμα και από τους πολίτες να 

40 
Δικαιοστάσιο. (Σ.τ.Μ.) 

Ύστατο δόγμα Συγκλήτου. (Σ.τ.Μ.) 

Μεσοβασιλεις. (Σ.τ.Μ.) 
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λάβουν κάθε μέτρο που θεωρούσαν απαραίτητο για τη 
σωτήρια του κράτους {rem publicam defendant, operam-
que dent ne quid respublica detrimenti capiat). H συ-
γκλητική αυτή απόφαση βασιζόταν σε ένα διάταγμα που 
κήρυσσε το tumultus^^ —δηλαδή την κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης που ακολουθούσε στη Ρώμη ύστερα από έναν 
εξωτερικό πόλεμο, μια εξέγερση ή έναν εμφύλιο πόλεμο— 
και συνήθως οδηγούσε στην ανακήρυξη του iustitium 
(iustitium edicere ή indicere). 

Ο όρος iustitium —συντάσσεται ακριβώς όπως το sol-
stitium^^— σημαίνει στην κυριολεξία «διακοπή, αναστο-
λή του δικαίου»: quando tus stat —εξηγούν ετυμολογι-
κά οι γραμματικοί— sicut solstitium dicitur (iustitium 
λέγεται όταν το δίκαιο παραμένει σταθερό, όπως [ο ήλιος 
στο] ηλιοστάσιο)· ή, με τα λόγια του Αύλου Γέλλιου, iuris 
quasi interstitio quœdam et cessatio (ένα οιονεί διάλειμ-
μα, ένα είδος διακοπής του δικαίου). Το iustitium δηλα-
δή συνεπαγόταν την αναστολή όχι απλώς της απονομής δι-
καιοσύνης, αλλά ακόμα και της έννομης τάξης. Ακριβώς 
την έννοια του παράδοξου αυτού νομικού θεσμού, που συ-
νίσταται αποκλειστικά στη δημιουργία ενός νομικού κε-
νού, πρέπει να εξετάσουμε εδώ, τόσο από την άποψη της 
κανονικότητας του δημόσιου δικαίου όσο και από τη φι-
λοσοφικο-πολιτική άποψη. 

® Ο ορισμός της έννοιας του tumultus —ιδίως σε σχέση 
με την έννοια του πολέμου (bellum)— συχνά πυροδότησε 
άσχετες συζητήσεις. Η σχέση ανάμεσα στις δύο έννοιες εντο-
πίζεται ήδη στις αρχαίες πηγές, για παράδειγμα στο από-
σπασμα των Φιλιηπικών (8, 1) όπου ο Κικέρωνας ισχυρίζε-
ται ότι «μπορεί να υπάρξει πόλεμος χωρίς εξέγερση, όχι 
όμως και εξέγερση χωρίς πόλεμο». Προφανέστατα, το από-
σπασμα αυτό δε σημαίνει ότι η εξέγερση είναι μια ειδική ή 
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πιο ισχυρή μορφή πολέμου — qualtflciertes, gesteigertes 
bellum [πρβλ. Nlssem, 1877, σ. 78]· αντίθετα, η εξέγερση 
θέτει ανάμεσα στους δύο όρους μια μη αναγώγιμη διαφορά, 
την ίδια στιγμή που βεβαιώνει πως υπάρχει σχέση μεταξύ 
τους. Η ανάλυση των σχετικών με το tumultus αποσπασμά-
των του Λίβιου φανερώνει πράγματι ότι αιτία για την εξέ-
γερση μπορεί να είναι (αλλά δεν είναι πάντα) ένας εξωτερι-
κός πόλεμος, ο όρος όμως σκιαγραφεί τεχνικά την κατάσταση 
αταξίας και αναβρασμού —tumultus παράγωγο του tumor 
και σημαίνει πρήξιμο, ζύμωση— που επικράτησε στη Ρώμη 
ύστερα από κείνο το γεγονός· έτσι η είδηση της ήττας στον 
πόλεμο με τους Ετρούσκους προκαλεί στη Ρώμη εξέγερση και 
ακόμα μεγαλύτερο τρόμο, maiorem quam re terrorem (Λί-
βιος 10, 4, 2,). Η σύγχυση αυτή ανάμεσα στην αιτία και στο 
αποτέλεσμα είναι εμφανής και στον ορισμό που δίνουν τα 
λεξικά: bellum altquod subitum, quod ob periculi magnitu-
dinem hostiumque vicinitatem magnam urbi trepidationem 
incutiebat (Force 11 mi). Η εξέγερση λοιπόν δεν είναι ο «ξαφ-
νικός πόλεμος», αλλά η μεγάλη αναστάτωση, η magna 
trepidatio, που προκαλεί ο πόλεμος στη Ρώμη. Γι' αυτό ο 
ίδιος όρος σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να περιγράφει την 
αταξία που ακολουθεί ύστερα από μια εσωτερική εξέγερση 
ή έναν εμφύλιο πόλεμο. Ο μόνος δυνατός ορισμός ικανός να 
συμπεριλάβει όλες τις περιπτώσεις είναι εκείνος που αναγνω-
ρίζει στο tumultus «την αναστολή μέσω της οποίας, από την 
άποψη του δημόσιου δικαίου, είναι δυνατή η λήψη έκτακτων 
μέτρων» (Nissen, 1877, σ. 76). Η σχέση μεταξύ bellum και 
tumultus είναι η ίδια που υπάρχει, αφενός, ανάμεσα στον 
πόλεμο και στην κατάσταση στρατιωτικής πολιορκίας και, 
αφετέρου, ανάμεσα στην κατάσταση εξαίρεσης και στην κα-
τάσταση πολιτικής πολιορκίας. 

3.2. Το γεγονός ότι η ανασύσταση μιας θεωρίας για 
την κατάσταση εξαίρεσης μέσα από το ρωμαϊκό σύνταγ-
μα έφερνε ανέκαθεν σε αμηχανία τους ρωμαϊστές δεν μπο-
ρεί βέβαια να μας εκπλήττει, εφόσον, όπως είδαμε, μια 
τέτοια θεωρία λείπει γενικώς από το δημόσιο δίκαιο. 

Τπό αυτή την έννοια, η θέση που παίρνει ο Μόμσεν 
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(Mommmsem) είναι σημαντική. Τη στιγμή που, στο Römi-
sches Staatsrecht, πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με το πρό-
βλημα του senatus consultum ultimum και της κατάστα-
σης ανάγκης που προϋποθέτει, δε βρίσκει τίποτα καλύτε-
ρο από το να καταφύγει στη δικαιική μορφή της νόμιμης 
άμυνας (ο γερμανικός όρος για τη νόμιμη άμυνα, Notwehr, 
θυμίζει τον όρο που χρησιμοποιείται για την κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης, Notstand): «Όπως στις επείγουσες 
περιπτώσεις, όταν η προστασία της κοινότητας ατονεί, 
κάθε πολίτης αποκτά το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, 
ακριβώς έτσι το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας υπάρχει ως 
τέτοιο για το κράτος και για κάθε πολίτη, όταν η κοινό-
τητα βρίσκεται σε κίνδυνο και ο ρόλος του δικαστή τείνει 
να εκλείψει. Μολονότι υπό μια έννοια αυτό τίθεται εκτός 
δικαίου [ausserhalb des Rechts], είναι ωστόσο απαραίτη-
το να γίνει αντιληπτή η ουσία και η άσκηση του δικαιώ-
ματος της νόμιμης άμυνας [Notwehrrecht] τουλάχιστον στο 
βαθμό που επιδέχεται θεωρητική ανάπτυξη» (MonmnnseTa, 
1969, τ. 1, σσ. 687 κ.εξ.). 

Στην επιβεβαίωση του μη προβλεπόμενου νομικώς χα-
ρακτήρα της κατάστασης εξαίρεσης και στην αμφιβολία για 
τη δυνατότητα μιας θεωρητικής παρουσίασής της αντιστοι-
χούν, στην πραγματεία ετούτη, δισταγμοί και ανακολου-
θίες· το γεγονός όμως αυτό εκπλήσσει, στο βαθμό μάλι-
στα που πρόκειται για ένα πνεύμα όπως του Μόμσεν που 
θεωρείται μάλλον μεθοδικό παρά ιστορικό. Κατ' αρχάς, 
δεν εξετάζει το iustitium, της συνάφειας του οποίου με το 
ύστατο συγκλητικό δόγμα έχει απόλυτη επίγνωση, στο 
τμήμα που είναι αφιερωμένο στην κατάσταση ανάγκης 
(ό . Τ Γ . , σσ. 687-697 κ.εξ.), αλλά α εκείνο που πραγματεύε-
ται το δικαίωμα αρνησικυρίας των αρχόντων (ο.ττ., σσ. 
250 κ.εξ.). Άλλωστε, παρότι αντιλαμβάνεται ότι το ύστα-
το συγκλητικό δόγμα ουσιαστικά αναφέρεται στον εμφύ-
λιο πόλεμο —μέσω αυτού «κηρύσσεται ο εμφύλιος πόλε-
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μος» (ό.π., σ. 693) και δεν παραβλέπει ότι το κίνητρο στις 
δύο περιπτώσεις είναι διαφορετικό (ό.π., α. 695), εντού-
τοις ο Μόμσεν δε φαίνεται να κάνει διάκριση ανάμεσα σε 
tumultus και εμπόλεμη κατάσταση (Kriegsrecht). Στον 
τελευταίο τόμο του Staatsrecht ορίζει το ύστατο συγκλη-
τικό δόγμα ως μια «οιονεί δικτατορία» που εισάγεται στο 
συνταγματικό σύστημα την εποχή των Γράκχων και προ-
σθέτει ότι «τον τελευταίο αιώνα της Δημοκρατίας, το 
προνόμιο της Συγκλήτου να εφαρμόζει στους πολίτες το 
δίκαιο του πολέμου δεν αμφισβητήθηκε ποτέ σοβαρά» 
(ο.τΓ., τ. 3., σ. 1.243). Η εικόνα όμως μιας «οιονεί δικτα-
τορίας», την οποία θα συλλάβει ο Πλάουμαν (Plaumama), 
είναι εντελώς παραπλανητική, διότι όχι μόνο δε δημιουρ-
γείται εδώ καμία νέα αρχή, αλλά αντίθετα κάθε πολίτης 
δείχνει επιφορτισμένος μ' ένα ασταθές και αντικανονικό 
imperium^^ που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό του σε 
σχέση με το κανονικό σύστημα. 

Σε αυτό τον ορισμό για την κατάσταση εξαίρεσης η 
οξύνοια του Μόμσεν αποκαλύπτεται ακριβώς τη στιγμή 
που εξηγεί τα όριά της. Παρατηρεί πως η εν Χόγω εξου-
σία υπερβαίνει εντελώς τα συνταγματικά δικαιώματα 
των αρχόντων και είναι αδύνατον να εξεταστεί από νο-
μικο-τυπικής άποψης. «Αν πράγματι η αναφορά στους 
δημάρχους και στους κυβερνήτες των επαρχιών που δε 
διαθέτουν imperium ή διαθέτουν μόνο ονομαστικά — 
γράφει— δε μας επιτρέπει να θεωρούμε αυτή την έκκλη-
ση [εκείνη που περιέχεται στο ύστατο συγκλητικό δόγ-
μα] ως ένα κάλεσμα μόνο προς τους άρχοντες για να 
ασκήσουν αποτελεσματικά τα συνταγματικά δικαιώμα-
τά τους· φαίνεται ακόμα πιο καθαρά στην περίπτωση που, 
μετά τη συγκλητική απόφαση την οποία προκάλεσε η 
επίθεση του Αννίβα, όλοι οι πρώην δικτάτορες, ύπατοι 
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και τιμητές επανέκτησαν το Imperium και το διατήρη-
σαν μέχρι την απομάκρυνση του εχθρού. Όπως φανερώ-
νει το κάλεσμα και προς τους τιμητές, δεν πρόκειται για 
μια έκτακτη παράταση του αξιώματος που έφεραν προη-
γουμένως, το οποίο εξάλλου δε θα μπορούσε να διατε-
θεί με αυτή τη μορφή από τη Σύγκλητο. Ακόμα περισ-
σότερο ετούτες οι συγκλητικές αποφάσεις δεν μπορούν να 
κριθούν από νομικο-τυπικής άποψης: η ανάγκη δίνει το 
δικαίωμα και η Σύγκλητος, ως η ανώτατη αρχή της κοι-
νότητας, με το να κηρύσσει κατάσταση εξαίρεσης [Nots-
tayîcQ, προσθέτει απλώς την απόφαση να οργανωθεί κα-
ταλλήλως η απαραίτητη προσωπική άμυνα». Ο Μόμσεν 
αναφέρει εδώ την περίπτωση ενός ιδιώτη, του Σκιπίωνα 
Νασίκα, ο οποίος, μπροστά στην άρνηση του υπάτου να 
στραφεί κατά του Τιβέριου Γράκχου, εκτελώντας έτσι 
ένα ύστατο συγκλητικό δόγμα, αναφωνεί: qui rem 
publicam saham esse vuit, me sequatur!^^ και σκοτώ-
νει τον Τιβέριο Γράκχο. «Στην κατάσταση εξαίρεσης 
[Notstamdsfeldherren] το Imperium των κοντοτιέρων αυ-
τών τίθεται πλάι στην εξουσία των υπάτων, λίγο ως πολύ 
όπως η εξουσία του πραίτορα ή του ανθύπατου τίθεται 
πλάι σ' εκείνη του πρόξενου [...]. Η εξουσία που χορη-
γείται εδώ είναι αυτή που συνήθως έχει ένας στρατηγός 
και είναι αδιάφορο αν στρέφεται κατά του εχθρού που 
πολιορκεί τη Ρώμη ή του πολίτη που επαναστατεί [...]. 
Εξάλλου, ετούτη η εξουσία διοίκησης [Coïnmando], όπως 
κι αν εκδηλώνεται, είναι ακόμα λιγότερο διατυπωμένη 
σε militiae [πολεμικό] πλαίσιο απ' ό,τι η ανάλογη εξου-
σία στην κατάσταση ανάγκης [Notstandscommando] και, 
όπως αυτή, χάνεται από μόνη της με την υποχώρηση του 
κινδύνου» (MoYmmsem, 1969, τ. 1, σσ. 695 κ.εξ.). 

Κατά την περιγραφή αυτού του Notstandscommando, 

Θα καταδιώξω όποιον είναι πληγή για τη res publica. (Σ.τ .Μ.) 
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στο OTCoio ένα ασταθές και «εκτός δικαίου» imperium 
μοιάζει να περιβάλλει κάθε πολίτη, ο Μόμσεν πλησίασε, 
όσο του ήταν δυνατόν, στη διατύπωση μιας θεωρίας για 
την κατάσταση εξαίρεσης, δεν πέρασε όμως τα όριά της. 

3.3. Το 1877 ο Άντολφ Νίσσεν (Adolphe Nissen), κα-
θηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, δημοσιεύει 
τη μονογραφία Das lustitium. Eine Studie aus der römi-
schen Rechtsgeschichte. To βιβλίο, το οποίο προτείνει την 
ανάλυση ενός «νομικού θεσμού που μέχρι στιγμής έχει πε-
ράσει σχεδόν απαρατήρητος», παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
πολλούς λόγους. Ο Νίσσεν είναι ο πρώτος που βλέπει κα-
θαρά ότι η συνήθης ερμηνεία του όρου ως «δικαστική αρ-
γία» (Gerichtsferien) είναι τελείως ανεπαρκής και ότι, 
από τεχνικής άποψης, έπρεπε να λαμβάνει και την πιο 
όψιμη σημασία του «δημόσιου πένθους».Έτσι, παίρνει μια 
χαρακτηριστική περίπτωση του iustitium, εκείνη για την 
οποία μας πληροφορεί ο Κικέρωνας στους Φιλιππιχούς 5, 
12. Ενόψει της απειλής που αντιπροσωπεύει ο Αντώνιος, 
ο οποίος κατευθύνεται ένοπλος προς τη Ρώμη, ο Κικέρω-
νας απευθύνεται στη Σύγκλητο με τα εξής λόγια: tumul-
tum censeo decerni, iustitium indici, saga sumi dico 
oportere (πιστεύω πως είναι απαραίτητο να κηρύξουμε 
κατάσταση tumultus, να ανακηρύξουμε iustitium και να 
φορέσουμε τους μανδύες μας: saga sumere σημαίνει πάνω 
κάτω ότι οι πολίτες πρέπει να πετάξουν τις τηβέννους και 
να ετοιμαστούν για πόλεμο). Ο Νίσσεν μπορεί κάλλιστα 
να αποδείξει ότι το να μεταφράσουμε εδώ το iustitium ως 
«δικαστική αργία» απλούστατα δε θα είχε νόημα· ενόψει 
μιας κατάστασης εξαίρεσης, αφορά περισσότερο τον παρα-
μερισμό των περιορισμών που επιβάλλει ο νόμος στη δράση 
των αρχόντων και, συγκεκριμένα, την απαγόρευση που 
είχε εισαχθεί με τον Lex Sempronia να θανατώνεται ένας 
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Ρωμαίος πολίτης imussu populû'^. Stillstand des Rechts, 
«παύση και αναστολή του δικαίου» είναι η διατύπωση που, 
σύμφωνα με τον Νίσσεν, μεταφράζει κατά γράμμα και 
συγχρόνως προσδιορίζει τον όρο iustitium. Το iustitium 
«αναστέλλει το δίκαιο κι έτσι όλες οι νομικές επιταγές 
τίθενται εκτός παιχνιδιού. Κανένας Ρωμαίος πολίτης, είτε 
άρχοντας είτε ιδιώτης, δεν έχει πλέον εξουσίες ή καθή-
κοντα» (ο.τΓ., σ. 105). Όσο για το σκοπό αυτής της ουδε-
τεροποίησης του δικαίου, ο Νίσσεν δεν έχει αμφιβολίες: 
«Όταν το δίκαιο δεν ήταν πια σε θέση να επιτελέσει το 
ύψιστο καθήκον του, να εξασφαλίσει το γενικό καλό, τότε 
εγκαταλειπόταν ανάλογα με την περίσταση και, όπως στις 
επείγουσες περιστάσεις οι άρχοντες απαλλάσσονταν από 
τους περιορισμούς του νόμου μέσω μιας συγκλητικής από-
φασης, έτσι και στην πιο ακραία περίπτωση το δίκαιο 
παραμεριζόταν. Αντί να παραβιάζεται, όταν γινόταν επι-
ζήμιο το έβγαζαν από τη μέση, το ανέστελλαν μέσω ενός 
iustitium» (ο.ττ., σ. 99). Το iustitium δηλαδή ανταποκρί-
νεται, σύμφωνα με τον Νίσσεν, στην ίδια ανάγκη που εξέ-
φραζε ανεπιφύλακτα ο Μακιαβέλλι (Machlavelli) όταν 
στους Λόγους του πρότεινε να «παραβούμε» τον κανονι-
σμό για να τον διαφυλάξουμε («Διότι, όταν από μια δη-
μοκρατία απουσιάζει μια παρεμφερής διαδικασία, είναι 
απαραίτητο, εκτελώντας τις εντολές, να τον καταστρέψου-
με· ή, για να μην το καταστρέψουμε, να τον παραβούμε» 
[ό.π.\ σ. 138]). 

Σε μια ενδεχόμενη λοιπόν κατάσταση εκτάκτου ανά-
γκης (Notfall), ο Νίσσεν μπορεί να θεωρήσει ότι το senatus 
consultum ultimum και η κήρυξη tumultus και iustitium 
είναι λογικά συνυφασμένα. Το corisultum προϋποθέτει το 
tumultus και το tumultus είναι η μοναδική αιτία του iusti-
tium. Αυτά δεν αποτελούν κατηγορίες του ποινικού δι-

Παρά τη διαταγή του λαού. (Σ.τ.Μ.) 
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καίου αλλά του συνταγματικού και υποδεικνύουν την «α-
ναστολή μέσω της οποίας, από την άποψη του δημόσιου 
δικαίου, υλοποιείται η δυνατότητα λήψης έκτακτων μέ-
τρων [Ausnahmemaßregeln]» (Nissen, 1877, σ. 76). 

® Στη φράση senatus consultam ulttmum, ο όρος που δη-
λώνει την ιδιαιτερότητα της σε σχέση με άλλα consulta εί-
ναι, προφανώς, το επίθετο ultimus, που δε μοιάζει να έχει 
τύχει της πρέπουσας προσοχής από τους μελετητές. Το ότι 
εδώ λαμβάνει τεχνική σημασία αποδεικνύεται από το γεγο-
νός ότι επαναλαμβάνεται τόσο για να προσδιορίσει την κα-
τάσταση που δικαιολογεί το consultum {senatus consultum 
ultimœ necessitatis) όσο και τη vox ultima, την έκκληση που 
απευθύνεται σε όλους τους πολίτες για τη σωτηρία της δη-
μοκρατίας (qui rempublicam sahare vult, me sequatur). 
To ultimus προέρχεται από το επίρρημα uls, που σημαίνει 
«από την άλλη πλευρά» — αντώνυμο του eis, από αυτή την 
πλευρά. Κατά συνέπεια, η ετυμολογική σημασία του ultimus 
είναι: εκείνο που βρίσκεται τελείως από την άλλη πλευρά, 
το πιο ακραίο. Το ultima nécessitas (necedo ετυμολογικά 
σημαίνει «δεν μπορώ να οπισθοδρομήσω») δηλώνει μια ζώνη 
πέρα από την οποία δεν είναι δυνατή η προστασία ή σωτη-
ρία. Αλλά αν αναρωτηθούμε τώρα: «Σε σχέση με τι το senatus 
consultum ultimum τοποθετείται σε μια τέτοια ακραία διά-
σταση;», η μόνη δυνατή απάντηση είναι: σε σχέση με την 
έννομη τάξη, που στο iustitium πράγματι αναστέλλεται. Τπό 
αυτή την έννοια, το senatus consultum ultimum και το 
iustitium δηλώνουν τα όρια της ρωμαϊκής συνταγματικής 
τάξης. 

® Η μονογραφία του Μίντελ (Middel) (1887) που δημο-
σιεύτηκε στα λατινικά (αλλά οι σύγχρονοι συγγραφείς ανα-
φέρονται στα γερμανικά) δεν εμβαθύνει θεωρητικά στο ζή-
τημα. Παρότι διακρίνει ολοκάθαρα, όπως ο Νίσσεν, το δε-
σμό που υπάρχει μεταξύ tumultus και iustitium, ο Μίντελ 
δίνει έμφαση στην τυπική αντίθεση μεταξύ του tumultus, που 
εκδίδεται από τη Σύγκλητο, και του iustitium, που πρέπει 
να κηρυχθεί από κάποιον άρχοντα, και συμπεραίνει ότι η 
θέση του Νίσσεν (το iustitium ως πλήρης αναστολή του δι-
καίου) ήταν υπερβολική, διότι ο άρχοντας δεν μπορούσε από 
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μόνος του να απαλλαγεί από τον περιορισμό του νόμου. Απο-
καθιστώντας με αυτό τον τρόπο την παλαιά ερμηνεία του 
iustitiam ως δικαστική αργία, αφήνει να του διαφύγει η 
σημασία του θεσμού. Πράγματι, όποιος και να ήταν ο τεχνικά 
ικανός να κηρύσσει το iustitiam, είναι βέβαιο ότι κηρυσσό-
ταν πάντα και μόνο ex aactoritate patrum^^ και συνεπώς ο 
άρχοντας (ή ο απλός πολίτης) ενεργούσε στη βάση μιας επι-
κίνδυνης κατάστασης που νομιμοποιούσε την αναστολή του 
δικαίου. 

3.4. Ας προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα χαρα-
κτηριστικά του iustitiam όπως προκύπτουν από τη μονο-
γραφία του Νισσεν και ας δοκιμάσουμε, από κοινού, να 
τα αναλύσουμε στην κατεύθυνση μιας γενικής θεωρίας για 
την κατάσταση εξαίρεσης. 

Κατ' αρχάς, το iustitiam^ στο βαθμό που επιφέρει προ-
σωρινή παύση και αναστολή ολόκληρης της έννομης τάξης, 
δεν μπορεί να ερμηνευθεί μέσω του παραδείγματος της 
δικτατορίας. Στο ρωμαϊκό σύνταγμα ο δικτάτορας ήταν 
ένας συγκεκριμένος τύπος αξιωματούχου που τον επέλε-
γαν οι ύπατοι και στον οποίο το εξαιρετικά διευρυμένο 
imperium παραχωρούνταν μέσω ενός lex curiata που κα-
θόριζε τους στόχους του. Αντίθετα, στο iustitiam (ακόμα 
και στην περίπτωση που κηρύσσεται από κάποιο δικτάτο-
ρα) δε σχηματίζεται καμία νέα αρχή· η απεριόριστη εξου-
σία την οποία εκ των πραγμάτων απολαμβάνουν iusticio 
indicto οι υπάρχοντες αξιωματούχοι προκύπτει όχι από 
την παραχώρηση σε αυτούς ενός δικτατορικού imperium, 
αλλά από την αναστολή των νόμων που περιόριζαν τη 
δράση τους. Τόσο ο Μόμσεν όσο και ο Πλάουμαν (1913) 
το γνωρίζουν πολύ καλά και γι' αυτό δε μιλούν για δικτα-
τορία αλλά για «οιονεί δικτατορία»· εντούτοις, το «οιο-

Εν ονόματι των πατέρων. (Σ.τ.Μ.) 
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νε(» όχι μόνο δε διαλύει με κανέναν τρόπο την αμφιβο-
λία, αλλά αντίθετα μας οδηγεί να ερμηνεύσουμε το θεσμό 
σύμφωνα με ένα τελείως εσφαλμένο παράδειγμα. 

Αυτό ισχύει ακριβώς στον ίδιο βαθμό και για τη σύγ-
χρονη κατάσταση εξαίρεσης. Η σύγχυση μεταξύ κατάστα-
σης εξαίρεσης και δικτατορίας είναι το όριο που εμπόδισε 
τόσο τον Σμιτ το 1921 όσο και τους Ρόσσιτερ και Φρίντριχ 
μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο να λύσουν τις απορίες που 
γεννά η κατάσταση εξαίρεσης. Και στις δύο περιπτώσεις, 
το σφάλμα ήταν ιδιοτελές, εφόσον είναι σαφώς πιο εύκο-
λο να δικαιολογηθεί νομικά η κατάσταση εξαίρεσης με το 
να υπαχθεί στην έγκυρη παράδοση της ρωμαϊκής δικτα-
τορίας παρά να αποδοθεί στο αυθεντικό αλλά πιο ασαφές 
γενεαλογικό της παράδειγμα στο ρωμαϊκό δίκαιο: στο 
iustitium. Από αυτή την άποψη η κατάσταση εξαίρεσης δεν 
προσδιορίζεται, σύμφωνα με το δικτατορικό μοντέλο, ως 
πληρότητα εξουσιών, ως μια πληρωματική κατάσταση του 
δικαίου, αλλά ως μια κενωτική κατάσταση, ένα κενό και 
μια προσωρινή παύση του δικαίου. 

® Στη σύγχρονη δημοσιολογία έχει επικρατήσει να προσ-
διορίζονται ως δικτατορίες τα απολυταρχικά κράτη που γεν-
νήθηκαν από την κρίση των δημοκρατιών μετά τον Α' Πα-
γκόσμιο πόλεμο. Έτσι, τόσο ο Χίτλερ όσο και ο Μουσσολίνι 
(Mussolini), τόσο ο Φράνκο (Framco) όσο και ο Στάλιν (Stalin) 
παρουσιάζονται αδιακρίτως ως δικτάτορες. Ούτε όμως ο 
Χίτλερ ούτε ο Μουσσολίνι μπορούν τεχνικά να χαρακτηρι-
στούν ως δικτάτορες. Ο Μουσσολίνι ήταν αρχηγός της κυ-
βέρνησης, εξουσία που του είχε νομίμως ανατεθεί από το 
βασιλιά, έτσι όπως ο Χίτλερ ήταν καγκελάριος του Ράιχ, 
διορισμένος από το νόμιμο πρόεδρο του Ράιχ. Όπως είναι 
γνωστό, αυτό που χαρακτηρίζει το φασιστικό και το ναζιστικό 
καθεστώς είναι ότι επέτρεψαν να υφίστανται τα ισχύοντα 
συντάγματα (ο Καταστατικός Χάρτης του Αλβέρτου και το 
Σύνταγμα της Βαϊμάρης αντίστοιχα), πλαισιώνοντας, σύμ-
φωνα με ένα παράδειγμα που εύστοχα προσδιορίστηκε ως 
«δυαδικό κράτος», το νόμιμο σύνταγμα με μια δεύτερη δομή, 
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συχνά όχι επισημοποιημένη νομικά, που μπορούσε να υπάρ-
χει πλάι στην άλλη χάρη στην κατάσταση εξαίρεσης. Ο όρος 
«δικτατορία» είναι τελείως ακατάλληλος για να δικαιολο-
γήσει από νομικής άποψης τέτοια καθεστώτα, όπως εξάλλου 
και μόνη η αντίθεση δημοκρατία/δικτατορία λειτουργεί πα-
ραπλανητικά στην ανάλυση των κυρίαρχων σήμερα κυβερ-
νητικών παραδειγμάτων. 

® Ο Σμιτ, ο οποίος δεν ήταν ρωμαϊστής, γνώριζε ωστόσο 
το iustitium ως μορφή της κατάστασης εξαίρεσης —«ο martial 
law προϋπέθετε ένα είδος iustitium» (Schmitt, 1921, σ. 183)—, 
κατά πάσα πιθανότητα από τη μονογραφία του Νίσσεν (το 
όνομα του οποίου αναφέρεται στο βιβλίο του για τη δικτα-
τορία, αν και σε σχέση με κάποιο άλλο κείμενο). Παρότι συμ-
μεριζόταν την ιδέα του Νίσσεν, σύμφωνα με την οποία η κα-
τάσταση εξαίρεσης αντιπροσωπεύει ένα «κενό δικαίου» —ο 
Νίσσεν κάνει λόγο για νομικό vacuum—, ο Σμιτ προτιμά να 
μιλά, σχετικά με το senatus consultum ultimum, για «οιο-
νεί δικτατορία» (πράγμα το οποίο προϋποθέτει ότι γνώρι-
ζε, αν όχι τη μελέτη του Πλάουμαν του 1913, τουλάχιστον 
το Staatsrecht του Μόμσεν). 

3.5. Η ιδιομορφία της άνομης αυτής περιοχής, που 
άξαφνα καταλήγει να συμπίπτει με εκείνη της πόλης, εί-
ναι τέτοια, που αποπροσανατολίζει όχι μόνο τους σύγχρο-
νους μελετητές, αλλά και τις ίδιες τις αρχαίες πηγές. 
Έτσι ο Λίβιος, περιγράφοντας την κατάσταση που δη-
μιουργείται από το iustitium, ισχυρίζεται ότι οι ύπατοι, 
οι ανώτεροι Ρωμαίοι αξιωματούχοι, ήταν in privato 
abditi, περιορισμένοι δηλαδή στην κατάσταση των ιδιω-
τών (Λίβιος, 1, 9, 7)· από την άλλη πλευρά, ο Κικέρω-
νας, σχετικά με την πράξη του Σκιπίωνα Νασίκα, γρά-
φει πως, παρότι ήταν ιδιώτης, σκοτώνοντας τον Τιβέριο 
Γράκχο, ενήργησε «σαν να ήταν ύπατος» {privatus ut si 
consul e^set. Ερωτήσεις Τυσκυλιανές, 4, 23, 51). To 
iustitium μοιάζει να αμφισβητεί την ίδια την υπόσταση 
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του δημόσιου χώρου* αντιστρόφως, όμως, ματαιώνεται 
εξίσου άμεσα και η υπόσταση του ιδιωτικού χώρου. Αυτή 
η παράδοξη σύμπτωση του ιδιωτικού και του δημόσιου 
στοιχείου, του tus civile και του imperium και, τελικά, 
του νομικού και του μη-νομικού, φανερώνει στην πραγ-
ματικότητα τη δυσκολία ή αδυναμία μας να εξετάσουμε 
ένα ουσιαστικό πρόβλημα: το πρόβλημα της φύσης των 
πράξεων που διαπράττονται κατά τη διάρκεια του 
iustitium. Τι ακριβώς είναι μια ανθρώπινη πράξη πλή-
ρως παραδομένη α ένα νομικό κενό; Δίνεται η εντύπω-
ση ότι τόσο οι αρχαίοι όσο και οι σύγχρονοί μας υποχώ-
ρησαν τρομαγμένοι μπροστά στη δημιουργία ενός τελείως 
άνομου χώρου για την ανθρώπινη δράση. Τόσο ο Μόμ-
σεν όσο και ο Νίσσεν (που όμως επιβεβαιώνει ανεπιφύ-
λακτα το χαρακτήρα του νομικού tempus mortuum'^ του 
iustitium) επιτρέπουν να υφίστανται ο μεν πρώτος ένα 
Notstamdscommando, που εντούτοις δεν προσδιορίζεται 
καλύτερα, και ο δεύτερος μια «απεριόριστη διοίκηση» 
[Befehl, (Nissen, 1877, σ. 105)], στην οποία αντιστοιχεί 
μια εξίσου απεριόριστη υποταγή. Πώς όμως είναι δυνα-
τόν να επιβιώνει μια τέτοια διοίκηση ελλείψει οποιασ-
δήποτε νομικής εντολής και ορισμού; 

Ακριβώς από την άποψη αυτή πρέπει να θεωρηθεί και 
η αδυναμία —κοινή τόσο στις αρχαίες όσο και στις σύγ-
χρονες πηγές— να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι νομι-
κές συνέπειες των πράξεων που διαπράττονται κατά τη 
διάρκεια του iustitium με σκοπό τη σωτηρία της res publica. 
To πρόβλημα ήταν εξαιρετικά σημαντικό επειδή αφορού-
σε το αξιόποινο ή μη της δολοφονίας ενός indemnatus^^ 
Ρωμαίου πολίτη. Ήδη ο Κικέρωνας, σχετικά με τη δολο-
φονία των οπαδών του Γάιου Γράκχου από τον Οπίμιο, 

^ Νεκρού χρόνου. (Σ.τ.Μ.) 

Που δεν έχει καταδικαστεί. (Σ.τ.Μ.) 
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θέτει ένα «ατελείωτο πρόβλημα» {infimita quœstlo), δη-
λαδή της δυνατότητας τιμωρίας του δολοφόνου ενός Ρω-
μαίου πολίτη που έδρασε όμως εκτελώντας ένα senatus 
coTïsultum ultimum (Περί ρήτορα, 2, 3, 134)· ο Νίσσεν, 
από την πλευρά του, αρνείται ότι τόσο ο άρχοντας που 
έδρασε εκτελώντας τη συγκλητική απόφαση όσο και οι 
πολίτες που τον ακολούθησαν θα μπορούσαν να τιμωρη-
θούν από τη στιγμή που θα έπαυε το iustitium- αυτό όμως 
διαψεύδεται από το γεγονός ότι ο Οπίμιος δικάστηκε (αν 
και στη συνέχεια αθωώθηκε), ενώ ο Κικέρωνας καταδι-
κάστηκε σε εξορία διότι διέταξε την αιματηρή καταστολή 
της συνωμοσίας του Κατιλίνα. 

Στην πραγματικότητα όμως το όλο ζήτημα έχει τεθεί 
λανθασμένα. Έτσι, η απορία λύνεται μόνο αν λάβει κα-
νείς υπόψη ότι οι πράξεις που διαπράττονται κατά τη διάρ-
κεια του iustitium^ εφόσον προκαλούνται α ένα νομικό 
κενό, εκφεύγουν τελείως κάθε νομικού ορισμού. Από την 
άποψη του δικαίου είναι δυνατόν να κατατάξουμε τις αν-
θρώπινες πράξεις σε νομοθετικές, εκτελεστικές και παρα-
βατικές. Αλλά ο άρχοντας ή ο ιδιώτης που δρουν κατά το 
iustitium είναι ολοφάνερο ότι δεν εκτελούν ούτε παραβαί-
νουν κάποιο νόμο και, πολύ περισσότερο, δεν παράγουν 
δίκαιο. Όλοι οι μελετητές συμφωνούν στο γεγονός ότι το 
senatus consultum ultimum δεν έχει xccvévoL θετικό περιε-
χόμενο: περιορίζεται να κοινοποιήσει μια απόφαση με μια 
εντελώς αόριστη διατύπωση (videant consules^^...) που 
αφήνει τελείως ελεύθερο τον άρχοντα, ή όποιον άλλο στη 
θέση του, να δρα όπως νομίζει και, τελικά, να μη δρα 
καθόλου. Εκείνος που κατά τη διάρκεια του iustitium δρα 
—θα μπορούσαμε να πούμε σαν να ήθελε με κάθε κόστος 
να ονοματίσει μια ανθρώπινη πράξη που επιτελείται σε 
κατάσταση ανομίας— ούτε εφαρμόζει ούτε παραβαίνει. 

Οι ύπατοι πιστεύουν. (Σ.τ.Μ.) 
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απλώς αφήνει ανεκτέλεστο το δίκαιο. Με αυτή την έννοια 
οι πράξεις του είναι απλά γεγονότα, η αποτίμηση των 
οποίων, άπαξ και λήξει το iustitium^ θα εξαρτηθεί από τις 
περιστάσεις· αλλά, για όσο διαρκεί το iustitium, δεν μπο-
ρεί να ληφθεί κάποια απόφαση γι' αυτές και ο προσδιορι-
σμός της φύσης τους —εκτελεστική ή παραβατική, ακό-
μα και ανθρώπινη, κτηνώδης ή θεϊκή— δεν αφορά το δι-
καιικό πλαίσιο. 

3.6. Ας προσπαθήσουμε τώρα να διατυπώσουμε συ-
νοπτικά μια θέση για τα αποτελέσματα της γενεαλογικής 
έρευνάς μας για το iustitium. 

1) Η κατάσταση εξαίρεσης δεν είναι δικτατορία (συ-
νταγματική ή αντισυνταγματική, εντεταλμένη ή κυρίαρ-
χη), αλλά ένας κενός χώρος δικαίου, μια ζώνη ανομίας 
στην οποία όλοι οι νομικοί ορισμοί και, κατ' αρχάς, η ίδια 
η διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού στοιχείου έχουν 
αδρανοποιηθεί. Συνεπώς, είναι εσφαλμένες όλες οι θεω-
ρίες που προσπαθούν να συνδέσουν άμεσα την κατάσταση 
εξαίρεσης με το δίκαιο· τέτοιες είναι τόσο η θεωρία της 
ανάγκης ως πρωταρχικής νομικής πηγής όσο και η θεω-
ρία που βλέπει στην κατάσταση εξαίρεσης την άσκηση του 
δικαιώματος του κράτους να υπερασπίζεται τον εαυτό του 
ή την αποκατάσταση μιας αρχικής πληρωματικής κατά-
στασης του δικαίου (οι «πλήρεις εξουσίες»). Παραπλανη-
τικές όμως είναι και οι θεωρίες που, όπως του Σμιτ, προ-
σπαθούν να υπαγάγουν έμμεσα την κατάσταση εξαίρεσης 
σε ένα νομικό πλαίσιο, βασίζοντάς τη στη διάκριση μετα-
ξύ κανόνων δικαίου και κανόνων εφαρμογής του δικαίου, 
μεταξύ συντακτικής και συντεταγμένης εξουσίας, μεταξύ 
κανόνα και απόφασης. Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
δεν είναι μια «κατάσταση του δικαίου», αλλά ένας χώ-
ρος δίχως δίκαιο (αν και δεν είναι φυσική κατάσταση, αλ-
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λά παρουσιάζεται ως η ανομία που προκύπτει από την 
αναστολή του δίκαιου). 

2) Για κάποιο λόγο αυτός ο κενός χώρος δικαίου μοιά-
ζει να είναι τόσο ουσιαστικός για την έννομη τάξη, ώστε 
η τελευταία πρέπει με κάθε τρόπο να εξασφαλίσει μια 
σχέση μαζί του, θαρρείς και, για να δημιουργηθεί, έπρε-
πε αναγκαστικά να διατηρήσει κάποια σχέση με την ανο-
μία. Αφενός, το νομικό κενό που μας απασχολεί στην 
κατάσταση εξαίρεσης φαίνεται τελείως αδιανόητο για το 
δίκαιο· αφετέρου, αυτό το αδιανόητο λαμβάνει για την 
έννομη τάξη μια τόσο καθοριστική, στρατηγική σημασία, 
που δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να επιτρέψει να της δια-
φύγει. 

3) Το βασικό πρόβλημα που συνδέεται με την αναστο-
λή του δικαίου είναι των πράξεων που διαπράττονται κατά 
τη διάρκεια του iustitium^ η φύση των οποίων μοιάζει να 
εκφεύγει κάθε νομικού ορισμού. Εφόσον δεν είναι ούτε 
παραβατικές ούτε εκτελεστικές ούτε νομοθετικές, φαίνε-
ται να τοποθετούνται, σε σχέση με το δίκαιο, σε έναν από-
λυτο μη χώρο. 

4) Ακριβώς σε αυτή την απροσδιοριστία, σε αυτόν το 
μη χώρο ανταποκρίνεται η ιδέα της ισχύος νόμου. Αες και 
η αναστολή του νόμου απελευθερώνει μια δύναμη ή ένα 
μυστικό στοιχείο, ένα είδος νομικού rmanâ ^ —την έκφρα-
ση χρησιμοποιεί ο Βάνγκενβορτ (Wagenvoort) για να προσ-
διορίσει τη ρωμαϊκή auctoritas (Wagenvoort, 1947, σ. 
106)—, το οποίο τόσο η εξουσία όσο και οι αντίπαλοί της, 
τόσο η συντεταγμένη όσο και η συντακτική εξουσία προ-

^̂  Το μάνα —που δεν πρέπει να συγχέεται με το βιβλικό μάννα— αναφέρε-
ται σε μια έννοια της ωκεανικής ομάδας γλωσσών. Πρόκειται συγκεκριμένα για 
μια απρόσωπη δύναμη ή ιδιότητα που ενοικεί σε ανθρώπους, ζώα και άψυχα 
πράγματα και μεταδίδει στον προσεκτικό παρατηρητή μια αίσθηση σεβασμού ή 
δέους. Συνήθως ερμηνεύεται ως το «υλικό από το οποίο δημιουργείται η μαγεία» 
ή ως η «ουσία από την οποία είναι καμωμένες οι ψυχές». (Σ.τ .Μ.) 
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σπαθούν να οικειοποιηθούν. Η διαχωρισμένη από το νόμο 
ισχύς νόμου, το ασταθές Imperium, ri ισχύς χωρίς την 
εφαρμογή και γενικότερα η ιδέα ενός είδους «μηδενικού 
βαθμού» του νόμου είναι ισάριθμες επινοήσεις μέσω των 
οποίων το δίκαιο προσπαθεί να συμπεριλάβει την ίδια του 
την απουσία και να οικειοποιηθεί την κατάσταση εξαίρε-
σης ή, τουλάχιστον, να εξασφαλίσει μια σχέση μαζί της. 
Το γεγονός ότι, ακριβώς όπως οι έννοιες του mama και του 
sacer^^ στην ανθρωπολογία και στη θρησκειολογία κατά 
το 19ο και 20ό αιώνα, έτσι κι αυτές οι κατηγορίες στην 
πραγματικότητα είναι επιστημονικά μυθολογήματα δε 
σημαίνει πως δεν είναι δυνατόν και χρήσιμο να αναλύσου-
με τη λειτουργία που επιτελούν στη μακρόχρονη μάχη που 
το δίκαιο έχει αναλάβει ενάντια στην ανομία. Πράγματι, 
ίσως το μόνο που αμφισβητείται σε αυτές να είναι ο ορι-
σμός εκείνου που ο Σμιτ ονομάζει «πολιτικό». Βασικό κα-
θήκον μιας θεωρίας δεν είναι μόνο να διασαφηνίσει τη νο-
μική ή μη φύση της κατάστασης εξαίρεσης, όσο μάλλον να 
καθορίσει τη σημασία, τον τόπο και τους τρόπους της σχέ-
σης της με το δίκαιο. 

Το ιερό στοιχείο. (Σ.τ.Μ.) 
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4 Γιγαντομαχία γύρω από ένα κενό 

4.1. ΑΚΡΙΒΩΣ από αυτή την άποψη θα ερμηνεύσουμε 
τώρα τη συζήτηση του Βάλτερ Μπένγιαμιν και του Καρλ 
Σμιτ για την κατάσταση εξαίρεσης. Ο δημόσιος φάκελος 
της συζήτησης αυτής, που με διάφορους τρόπους και δια-
φορετική ένταση διαμείβεται μεταξύ των ετών 1925 και 
1956, δεν είναι πολύ μεγάλος: η μνεία του Μπένγιαμιν 
στην Πολιτική θεολογία στο έργο του για την καταγωγή 
του γερμανικού μπαρόκ δράματος^^ · το curriculum vitae 
του 1928 και η επιστολή του Μπένγιαμιν στον Σμιτ το Δε-
κέμβριο του 1930, που μαρτυρούν το ενδιαφέρον και το 
θαυμασμό του για το «φασίστα νομικο-δημοσιολόγο» 
[Tledemann, σε Μπένγιαμιν, GS, τ. 1.3, σ. 886] και ανέ-
καθεν φαίνονταν σκανδαλώδη· οι μνείες και οι αναφορές 
στον Μπένγιαμιν στο βιβλίο του Σμιτ Hamlet oder 
Hekuba, όταν ο εβραίος φιλόσοφος ήταν πλέον νεκρός από 
δεκαεξαετίας. Αυτός ο φάκελος μεγάλωσε περισσότερο με 
τη δημοσίευση το 1988 των επιστολών που ο Σμιτ έστει-
λε στον Βίζελ (Vlesel) το 1973, στις οποίες ισχυρίζεται ότι 
το βιβλίο του για τον Χομπς (Hobbes) του 1938, που θεω-
ρήθηκε «απάντηση στον Μπένγιαμιν [...] δεν τράβηξε την 

54 
Πρόκειται για το αμετάφραστο στα ελληνικά έργο του Μπέμγιαμιν, Urspr-

ung des deutscher) Trauerspiels [Η καταγωγή της γερμανικής τραγωδίας] που 
κυκλοφόρησε το 1928. (Σ.τ.Μ.) 
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προσοχή» [Vlesel, 1988, σ. 14· πρβλ. τα σχόλια του Brede-
kamp, 1998, σ. 913]. 

Εντούτοις, ο δημόσιος αυτός φάκελος είναι πιο μεγά-
λος και πρέπει ακόμα να διερευνηθούν όλες οι συνεπαγω-
γές του. Πράγματι, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι στο 
φάκελο ως πρώτο έγγραφο πρέπει να καταχωριστεί όχι η 
ερμηνεία που επιχειρεί ο Μπένγιαμιν για την Πολιτική 
θεολογία^ αλλά η ερμηνεία του Σμιτ στο δοκίμιο του Μπέν-
γιαμιν Για μια κριτική της βίας (1921). Το δοκίμιο δη-
μοσιεύτηκε στο ν. 47 του «Archiv far Sozialwlssemscha-
ften and Sozialpolitik», ένα περιοδικό του οποίου συνδιευ-
θυντής ήταν ο Εμίλ Λέντερερ (Emil Lederer), τότε κα-
θηγητής στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης (και, αργό-
τερα, στο New School for Social Research της Νέας Υόρ-
κης), ένα από τα άτομα που ο Μπένγιαμιν συναναστρε-
φόταν εκείνη την περίοδο. Μάλιστα, ο Σμιτ όχι μόνο δη-
μοσίευσε ανάμεσα στα έτη 1924 και 1927 πολυάριθμα 
δοκίμια και άρθρα στο «Archiv» (μεταξύ των οποίων την 
πρώτη εκδοχή του Η έννοια του πολιτικού)^ (xXkon μια 
προσεκτική φυλλομέτρηση των υποσημειώσεων και της 
βιβλιογραφίας στα έργα του δείχνει ότι ο Σμιτ ήδη από 
το 1915 ήταν τακτικός αναγνώστης του περιοδικού (ανα-
φέρει, μεταξύ άλλων, το αμέσως προηγούμενο και αμέ-
σως επόμενο νούμερο από το τεύχος στο οποίο εμφανίζε-
ται το δοκίμιο του Μπένγιαμιν). Ως σταθερός αναγνώστης 
και συνεργάτης του «Archiv», ο Σμιτ δε θα ήταν δυνα-
τόν να μην έχει προσέξει ένα κείμενο όπως το Για μια 
κριτική της βίας, που έθιγε, όπως θα δούμε, σημαντικά για 
κείνον ζητήματα. Το ενδιαφέρον του Μπένγιαμιν για τη 
θεωρία του Σμιτ σχετικά με την κυριαρχία θεωρήθηκε 
σκανδαλώδες — ο Τάουμπες (Taubes) χαρακτήρισε κάποτε 
την επιστολή του 1930 προς τον Σμιτ σαν «νάρκη που θα 
μπορούσε να τινάξει στον αέρα τη συνήθη απεικόνιση της 
ττνευματικής ιστορίας της Βαϊμάρης» (Taubes, 1987, σ. 27)· 
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ανατρέποντας την πεποίθηση αυτή, θα προσπαθήσουμε να 
ερμηνεύσουμε τη θεωρία του Σμιτ για την κυριαρχία ως 
απάντηση στην κριτική του Μπένγιαμιν για τη βία. 

4.2. Σκοπός του δοκιμίου είναι να διασφαλίσει ότι 
υπάρχει δυνατότητα για μια βία —ο γερμανικός όρος 
Gewa/t μπορεί απλώς να σημαίνει και «εξουσία»— εντε-
λώς «εκτός» (außerhalb) και «πέραν» (jenseits) του δι-
καίου, η οποία, ως τέτοια, θα μπορούσε να διαιρέσει τη 
διαλεκτική ανάμεσα σε βία που θεσπίζει το δίκαιο και βία 
που το συντηρεί (rechtsetzemde und rechtserhaltende Ge-
walt), Ο Μπένγιαμιν ονομάζει ετούτη τη μορφή βίας «κα-
θαρή» (reine Gewalt) ή «θεϊκή» και, στην ανθρώπινη 
σφαίρα, «επαναστατική». Αυτό που το δίκαιο σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να ανεχθεί, αυτό που αισθάνεται ως 
απειλή με την οποία είναι αδύνατον να συμβιβαστεί είναι 
η ύπαρξη μιας βίας εκτός του δικαίου· κι αυτό όχι γιατί 
οι σκοποί μιας τέτοιας βίας είναι ασυμβίβαστοι με το δί-
καιο, αλλά «λόγω της εκτός δικαίου γυμνής ύπαρξής της» 
(Benjamin, 1921, ελλ. έκδ. 2002, σ. 9). Χρέος της κρι-
τικής του Μπένγιαμιν είναι να αποδείξει την πραγματι-
κότητα (Bestand) μιας τέτοιας βίας: «Αν όμως διαπιστώ-
νεται ότι υπάρχει καθαρή και άμεση υπόσταση βίας, ακό-
μα και πέραν του δικαίου, τότε καθίσταται εμφανές ότι 
επαναστατική βία είναι δυνατή και, επιπλέον, με ποιο 
όνομα μπορεί η υπέρτατη εκδήλωση καθαρής βίας να κα-
ταλάβει τη θέση της μεταξύ των ανθρώπων» (ο.ττ., σ. 29). 
Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας αυτής της βίας είναι ότι ούτε 
θεσπίζει ούτε συντηρεί το δίκαιο, αλλά το αποθέτει (Ent-
setzung des Rechts), εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα ιστορι-
κή περίοδο. 

Στο δοκίμιό του ο Μπένγιαμιν δεν κατονομάζει την 
κατάσταση εξαίρεσης, αν και χρησιμοποιεί τον όρο Ernst-
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fall, που στον Σμιτ εμφανίζεται ως συνώνυμος του Ausmah-
mezustand. Στο κείμενο όμως απαντά ακόμα ένας τεχνι-
κός όρος του λεξιλογίου του Σμιτ: Emtscheidungy απόφα-
ση. Το δίκαιο, γράφει ο Μπένγιαμιν, «αναγνωρίζει στην 
καθορισμένη από τον τόπο και το χρόνο απόφαση μια με-
ταφυσική κατηγορία» (ο.ττ., σ. 15)· στην πραγματικότη-
τα όμως το μόνο που αντιστοιχεί στην αναγνώριση αυτή 
είναι «η περίεργη και κυρίως αποθαρρυντική ανακάλυψη 
της έσχατης αδυναμίας επίλυσης όλων των προβλημάτων 
του δικαίου [die seltsame und zunächst entmutigende 
Erfahrung von der letztlichen Unentscheidbarkeit aller 
Rechtsprobleme]» (ο.ττ., σ. 22). 

4.3. Η θεωρία για την κυριαρχία που ο Σμιτ αναπτύσ-
σει στην Πολιτική θεολογία μπορεί να ερμηνευτεί ως μια 
εμπεριστατωμένη απάντηση στο δοκίμιο του Μπένγιαμιν. 
Ενώ η στρατηγική του Για μια κριτική της βίας απέβλε-
πε στο να διασφαλίσει την ύπαρξη μιας καθαρής και άνο-
μης βίας, για τον Σμιτ αντίθετα είναι βασικό να την επα-
ναφέρει σε δικαιικό πλαίσιο. Η κατάσταση εξαίρεσης εί-
ναι ο χώρος στον οποίο ο Σμιτ προσπαθεί, αφενός, να αιχ-
μαλωτίσει την ιδέα του Μπένγιαμιν για την καθαρή βία 
και, αφετέρου, να υπαγάγει την ανομία στο ίδιο το σώμα 
του νόμου. Κατά τη γνώμη του, εκεί δεν μπορεί να υπάρ-
ξει καθαρή βία, δηλαδή μια βία εντελώς εκτός του δι-
καίου, καθότι στην κατάσταση εξαίρεσης εμπερικλείεται 
στο δίκαιο μέσω του ίδιου της του αποκλεισμού. Εν ολί-
γοις, η κατάσταση εξαίρεσης είναι ο μηχανισμός μέσω του 
οποίου ο Σμιτ απαντά στον ισχυρισμό του Μπένγιαμιν για 
μια τελείως άνομη ανθρώπινη δράση. 

Εντούτοις, η σχέση ανάμεσα στα δύο κείμενα είναι α-
κόμα στενότερη. Είδαμε ότι στην Πολιτική θεολογία ο 
Σμιτ εγκαταλείπει τη διάκριση μεταξύ συντακτικής και 
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συντεταγμένης εξουσίας, όπου, στο βιβλίο του 1921, στή-
ριζε την κυρίαρχη δικτατορία για να την αντικαταστήσει 
με την έννοια της απόφασης. Αυτή όμως η αντικατάστα-
ση αποκτά στρατηγική σημασία μόνο αν θεωρηθεί ως α-
νταπάντηση στην κριτική του Μπένγιαμιν. Πράγματι, η 
διάκριση μεταξύ βίας που θεσπίζει το δίκαιο και βίας που 
το συντηρεί —ήταν ο στόχος του Μπένγιαμιν— αντιστοι-
χεί κατά γράμμα στην αντίθεση του Σμιτ* μάλιστα, προ-
κειμένου να εξουδετερώσει τη νέα αυτή μορφή της καθα-
ρής βίας, που εκφεύγει από τη διαλεκτική μεταξύ συνταγ-
ματικής και συντεταγμένης εξουσίας, ο Σμιτ επεξεργάζε-
ται τη θεωρία του για την κυριαρχία. Η κυρίαρχη βία της 
Πολιτικής θεολογίας απαντά στην καθαρή βία του δοκι-
μίου του Μπένγιαμιν με τη μορφή μιας εξουσίας που ούτε 
θεσπίζει ούτε συντηρεί το δίκαιο, αλλά το αναστέλλει. Τπό 
αυτή την έννοια ο Σμιτ, ως απάντηση στην ιδέα του Μπέν-
γιαμιν για την έσχατη αδυναμία επίλυσης όλων των προ-
βλημάτων του δικαίου, προβάλλει την κυριαρχία ως τόπο 
της έσχατης απόφασης. Το γεγονός ότι ο τόπος αυτός δε 
βρίσκεται ούτε εκτός ούτε εντός του δικαίου, ότι, από τη 
συγκεκριμένη άποψη, η κυριαρχία είναι μια οριακή έννοια 
[Grenzbegriff], είναι η αναγκαία συνέπεια της προσπά-
θειας του Σμιτ να εξουδετερώσει την καθαρή βία και να 
προστατεύσει τη σχέση μεταξύ ανομίας και δικαιικού πλαι-
σίου. Και όπως η καθαρή βία, σύμφωνα με τον Μπένγια-
μιν, δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως τέτοια μέσω της από-
φασης (Entscheidung) J έτσι και για τον Σμιτ «ο κανονι-
κά ισχύων κανόνας δικαίου δεν μπορεί ποτέ να συλλάβει 
μια απόλυτη εξαίρεση κι επομένως ούτε μπορεί να θεμε-
λιώσει πλήρως την απόφαση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε 
μια γνήσια έκτακτη περίπτωση ανάγκης» (Schmitt, 1922, 
ελλ. έκδ. 1994, σ. 18)· αλλά με μια στρατηγική ανατρο-
πή, ακριβώς αυτή η αδυναμία δημιουργεί την ανάγκη για 
την κυρίαρχη απόφαση. 
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4.4. Αν δεχτούμε τις προϋποθέσεις αυτές, τότε όλη η 
δημόσια συζήτηση μεταξύ Μπένγιαμιν και Σμιτ μπορεί να 
θεωρηθεί υπό νέο πρίσμα. Η περιγραφή που επιχειρεί ο 
Μπένγιαμιν για τον μπαρόκ κυρίαρχο στο Trauerspiel-
buch μπορεί να εκληφθεί ως απάντηση στη θεωρία του 
Σμιτ για την κυριαρχία. Ο Σαμ Βέμπερ (Sam Weber) έχει 
οξυδερκώς παρατηρήσει ότι, ακριβώς τη στιγμή που πα-
ραθέτει τον ορισμό του Σμιτ για την κυριαρχία, ο Μπέν-
γιαμιν εισάγει μια «μικρή αλλά αποφασιστική αλλαγή» 
(Weber, 1992, σ. 152). Η μπαρόκ αντίληψη για την κυ-
ριαρχία, γράφει, «προκύπτει από τη συζήτηση για την κα-
τάσταση εξαίρεσης και αναγνωρίζει ως σημαντικότερο 
ρόλο του ηγεμόνα αυτόν του αποκλεισμού της» (den aus-
zuschließen [Benjamim, 1928, σ. 245]). Η αντικατάστα-
ση του «αποφασίζω» με το «αποκλείω» αλλοιώνει σιω-
πηρά τον ορισμό του Σμιτ με τον ίδιο τρόπο που ισχυρίζε-
ται ότι τον επικαλείται: ο κυρίαρχος, αποφασίζοντας για 
την κατάσταση εξαίρεσης, δεν πρέπει επ' ουδενί να την 
εμπερικλείει στην έννομη τάξη· απεναντίας, οφείλει να την 
αποκλείει, αφήνοντάς την απ' έξω. 

Το νόημα της ουσιαστικής αυτής αλλαγής γίνεται ξε-
κάθαρο στις επόμενες σελίδες, μέσω της επεξεργασίας μιας 
καθεαυτό θεωρίας για την «κυρίαρχη αναποφασιστικότη-
τα»· ακριβώς, όμως, στο σημείο ετούτο η σχέση ερμηνείας 
και αντίθετης ερμηνείας γίνεται στενότερη. Εάν για τον 
Σμιτ η απόφαση δεν είναι παρά ο δεσμός που ενώνει την 
κυριαρχία και την κατάσταση εξαίρεσης, ο Μπένγιαμιν 
διαχωρίζει με ειρωνεία την κυρίαρχη εξουσία από την 
άσκησή της και δείχνει ότι ο μπαρόκ κυρίαρχος ουσιαστι-
κά αδυνατεί να αποφασίσει. «Η αντίθεση μεταξύ της κυ-
ρίαρχης εξουσίας [Herrschermacht] και της ικανότητας 
άσκησής της [Herrschvermögen] έχει οδηγήσει, σε σχέση 
με το μπαρόκ δράμα, α ένα ιδιόμορφο χαρακτηριστικό, 
φαινομενικά μόνο γενικό, η διασάφηση του οποίου είναι 
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δυνατή μόνο στη βάση της θεωρίας για την κυριαρχία. 
Πρόκειται για την ικανότητα του τυράννου να αποφασί-
ζει [Entschlußfähigkeit]. Ο ηγεμόνας, στον οποίο εναπό-
κειται η απόφαση για την κατάσταση εξαίρεσης, δείχνει 
με την πρώτη ευκαιρία ότι γι ' αυτόν η απόφαση είναι σχε-
δόν αδύνατη» (ο.π., σ. 250). 

Ο διαχωρισμός μεταξύ κυρίαρχης εξουσίας και της ά-
σκησής της αντιστοιχεί ακριβώς στο διαχωρισμό ανάμεσα 
στους κανόνες δικαίου και στους κανόνες εφαρμογής του 
δικαίου, όπου στο Die Diktatur βασιζόταν η εντεταλμένη 
δικτατορία. Στην Πολιτική θεολογία ο Σμιτ, απαντώντας 
στην κριτική του Μπένγιαμιν για τη διαλεκτική μεταξύ 
συντακτικής και συντεταγμένης εξουσίας, εισάγει την έν-
νοια της απόφασης, στην οποία ο Μπένγιαμιν ανταπαντά 
υπενθυμίζοντας τη διάκριση που κάνει ο Σμιτ ανάμεσα 
στον κανόνα και στην εφαρμογή του. Ο κυρίαρχος, που θα 
έπρεπε κάθε φορά να αποφασίζει για την εξαίρεση, είναι 
ακριβώς ο τόπος στον οποίο το ρήγμα που διχάζει το σώμα 
του δικαίου δεν είναι δυνατόν να συζευχθεί: μεταξύ Macht 
και Vermögeriy μεταξύ εξουσίας και άσκησής της δημιουρ-
γείται μια τέτοια απόσταση, ώστε καμία απόφαση δεν 
μπορεί να καλύψει. 

Για το λόγο αυτό, με έναν περαιτέρω μετασχηματισμό, 
το παράδειγμα της κατάστασης εξαίρεσης δε θεωρείται 
πια, όπως στην Πολίπκή θεολογία, θαύμα αλλά κατα-
στροφή. «Σε αντίθεση με το ιστορικό ιδανικό της αποκα-
τάστασης, ενώπιόν του [ενώπιον του μπαρόκ] προβάλλει 
η ιδέα της καταστροφής. Και πάνω α ετούτη την αντίθε-
ση πλάθεται η θεωρία για την κατάσταση εξαίρεσης» (ο.π-., 
σ. 246). 

Μια ατυχής διόρθωση στο κείμενο των Gesammelte 
Schriften δεν επέτρεψε να σταθμίσουμε όλες τις συνέπειες 
του μετασχηματισμού αυτού. Εκεί όπου το κείμενο του 
Μπένγιαμιν ανέφερε: Es gibt eine barocke Eschatologie, 
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«υπάρχει μια μπαρόκ εσχατολογία», οι εκδότες, με μο-
ναδική άγνοια κάθε φιλολογικής επιφύλαξης, διόρθωσαν: 
Es gibt keime..., «δεν υπάρχει μπαρόκ εσχατολογία» (ο.ττ.). 
Ωστόσο, το επόμενο χωρίο είναι λογικά και συντακτικά 
συναφές με την αρχική εκδοχή: «και ακριβώς γι ' αυτό 
[υπάρχει] ένας μηχανισμός που αποδέχεται και εξυψώνει 
κάθε γήινο πλάσμα, προτού το παραδώσει στο τέλος [dem 
Emde]». Η φιλοσοφία του μπαρόκ γνωρίζει το έσχατον^^, 
το τέλος του χρόνου· όπως όμως ο Μπένγιαμιν σπεύδει να 
εξηγήσει, το έσχατο ν αυτό είναι κενό, δε γνωρίζει λύτρωση 
ούτε υπερπέραν, αλλά είναι συμφυές με τα εγκόσμια: «Το 
υπερπέραν αδειάζει απ' οτιδήποτε μπορεί να έχει ακόμα 
έστω και την ελάχιστη κοσμική αναπνοή και το μπαρόκ 
τού αποσπά ένα πλήθος πραγμάτων, που ως τότε ξέφευ-
γαν από κάθε απεικόνιση, προκειμένου να αδειάσει τον 
τελευταίο ουρανό και να του επιτρέψει, καθότι άδειος, να 
αφανίσει κάποτε τη γη με καταστροφική βιαιότητα» (ό.π.). 

Μια τέτοια «λευκή εσχατολογία» —που δεν οδηγεί τη 
γη σ' ένα λυτρωτικό υπερπέραν, αλλά την παραδίδει σε 
έναν τελείως κενό ουρανό— παρουσιάζει την κατάσταση 
εξαίρεσης στη φιλοσοφία του μπαρόκ ως καταστροφή. Αυτή 
η λευκή εσχατολογία κερματίζει επίσης την αντιστοιχία 
μεταξύ κυριαρχίας και υπερβατικότητας, μεταξύ του μο-
νάρχη και του Θεού που καθόριζε τη θεολογικο-πολιτική 
σκέψη του Σμιτ. Ενώ, κατά τον Σμιτ, «ο μονάρχης [...] 
ταυτίζεται με τον Θεό και κρατά μέσα στο κράτος θέση 
ακριβώς ανάλογη μ' εκείνη που προσήκει στον Θεό του 
καρτεσιανού συστήματος μέσα στον κόσμο» (Schimitt, 
1922, ελλ. έκδ. 1994, σ. 79), στον Μπένγιαμιν ο κυρίαρ-
χος «μένει κλεισμένος στο πλαίσιο της δημιουργίας, είναι 
ο κύριος των πλασμάτων, παραμένει όμως πλάσμα» (Ben-
jamin, 1928, σ. 264). 

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
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Αυτός ο δραστικός επαναπροσδιορισμός του ρόλου του 
κυρίαρχου συνεπάγεται και τη διαφορετική θέση της κα-
τάστασης εξαίρεσης. Δεν εμφανίζεται όμως πλέον σαν το 
κατώφλι που εγγυάται τη διάρθρωση ανάμεσα στο μέσα 
και στο έξω, ανάμεσα στην ανομία και στο δικαιικό πλαί-
σιο προς χάριν ενός νόμου που ισχύει μέσα στην αναστολή 
του: είναι περισσότερο μια ζώνη απόλυτης αναποφασιστι-
κότητας ανάμεσα στην ανομία και στο δίκαιο, στην οποία 
η σφαίρα των πλασμάτων και η έννομη τάξη εμπλέκονται 
στην ίδια καταστροφή. 

4.5. Το καθοριστικό κείμενο στο φάκελο Μπένγια-
μιν-Σμιτ είναι αναμφίβολα η όγδοη θέση για την έννοια 
της Ιστορίας, την οποία ο Μπένγιαμιν έγραψε λίγους μή-
νες πριν από το θάνατό του. «Η παράδοση των καταπιε-
σμένων —διαβάζουμε εδώ— μας διδάσκει ότι η "κατά-
σταση εκτάκτου ανάγκης" στην οποία ζούμε αποτελεί τον 
κανόνα. Οφείλουμε να καταλήξουμε σε μια έννοια της 
ιστορίας η οποία να ανταποκρίνεται σε αυτό το γεγονός. 
Τότε θα έχουμε απέναντί μας, ως καθήκον, τη δημιουρ-
γία μιας πραγματικής κατάστασης εξαίρεσης [v^irklich]' 
κάτι που θα βελτιώσει τη θέση μας στον αγώνα ενάντια 
στο φασισμό» (Benjamnln, 1942, σ. 697). 

Το γεγονός ότι η κατάσταση εξαίρεσης έχει γίνει ο 
κανόνας δεν είναι απλώς η ακραία έκφανση αυτού που στο 
Trauerspielbuch εμφανιζόταν ως αναποφασιστικότητα. Θα 
πρέπει εδώ να έχουμε υπόψη μας ότι τόσο ο Μπένγιαμιν 
όσο και ο Σμιτ είχαν ενώπιόν τους ένα κράτος —το ναζι-
στικό Ράιχ— στο οποίο η κατάσταση εξαίρεσης, που κη-
ρύχθηκε το 1933, δεν ανακλήθηκε ποτέ. Κατά την άπο-
ψη του νομικού, εν ολίγοις, η Γερμανία είχε περιέλθει 
τεχνικά σε μια κατάσταση κυρίαρχης δικτατορίας, που θα 
έπρεπε να οδηγήσει στην οριστική κατάργηση του Συντάγ-
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ματος της Βαιμάρης και στη θέσπιση ενός νέου συντάγμα-
τος, τα βασικά χαρακτηριστικά του οποίου πασχίζει ο Σμιτ 
να προσδιορίσει σε μια σειρά άρθρων μεταξύ των ετών 
1933 και 1936. Αλλά εκείνο που ο Σμιτ σε καμία περί-
πτωση δεν μπορούσε να δεχτεί ήταν η πλήρης σύγχυση της 
κατάστασης εξαίρεσης με τον κανόνα/Ηδη στο Die Diktatur 
είχε υποστηρίξει ότι είναι αδύνατον να ορίσει κανείς τη 
σωστή έννοια της δικτατορίας, αν αντιμετωπίζει κάθε 
νόμιμη τάξη «μόνο ως μια λανθάνουσα, περιοδική δικτα-
τορία» (Schmitt, 1921, σ. 14). Η ΠολίΤίκή θεολογία ανα-
γνώριζε βέβαια χωρίς επιφυλάξεις τα πρωτεία της εξαί-
ρεσης, εφόσον καθιστά δυνατή τη συγκρότηση της κανο-
νικής κατάστασης· αλλά αν ο κανόνας, υπό αυτή την έν-
νοια, «ζει από την εξαίρεση και μόνο» (Schmitt, 1922, 
ελλ. έκδ. 1994, σ. 32), τι συμβαίνει όταν η εξαίρεση και 
ο κανόνας δεν μπορούν να αποφασιστούν; 

Σύμφωνα με την άποψη του Σμιτ, η λειτουργία της 
έννομης τάξης βασίζεται τελικά σε ένα μηχανισμό —την 
κατάσταση εξαίρεσης— που έχει ως στόχο να καταστήσει 
δυνατή την εφαρμογή του κανόνα μέσω της προσωρινής 
αναστολής της αποτελεσματικότητάς του. Όταν η εξαίρε-
ση γίνεται ο κανόνας, η μηχανή δεν μπορεί πια να λειτουρ-
γήσει. Τπό αυτή την έννοια, η αδυναμία να αποφασιστούν 
ο κανόνας και η εξαίρεση, που διατυπώθηκε στην όγδοη 
θέση, καταδικάζει σε αποτυχία τη θεωρία του. Η κυρίαρ-
χη απόφαση δεν είναι πια σε θέση να επιτελέσει το καθή-
κον που της ανατέθηκε από την Πολιτική θεολογία: ο 
κανόνας, που πλέον συμπίπτει μ' εκείνο από το οποίο ζει, 
καταβροχθίζει τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτή όμως η σύγ-
χυση ανάμεσα στην εξαίρεση και στον κανόνα ήταν χαρα-
κτηριστική όσων το Τρίτο Ράιχ συγκεκριμένα υλοποίησε 
και η επιμονή με την οποία ο Χίτλερ επιδίωξε την οργά-
νωση του «Δυαδικού Κράτους» του, χωρίς να δημοσιεύ-
σει ένα νέο σύνταγμα, αποτελεί την απόδειξη (με αυτή την 
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έννοια, η προσπάθεια του Σμιτ να προσδιορίσει τη νέα 
υλική σχέση μεταξύ Φύρερ και λαού στο ναζιστικό Ράιχ 
ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία). 

Ακριβώς έτσι πρέπει να ερμηνευτεί η διάκριση που ε-
πιχειρεί ο Μπένγιαμιν στην όγδοη θέση του μεταξύ πραγ-
ματικής κατάστασης εξαίρεσης και κατάστασης εξαίρεσης 
tout court. Η διάκριση ετούτη υπήρχε ήδη, όπως είδαμε, 
στην πραγματεία του Σμιτ για τη δικτατορία. Ο Σμιτ είχε 
δανειστεί τον όρο από το βιβλίο του Theodor Reimch De 
l'état de siège- αλλά ενώ ο Ρεϊνάς, σε σχέση με το ναπο-
λεόντειο διάταγμα της 24ης Δεκεμβρίου 1811, στην etat 
de siège effectif (ύ] στρατιωτική) αντέτασσε την etat de si-
ège fictif {ri πολιτική), ο Σμιτ, στην επίμονη κριτική του 
για το κράτος δικαίου, ονομάζει «πλασματική» την κα-
τάσταση εξαίρεσης κατά την οποία έχει κανείς την απαί-
τηση να ρυθμίζει διά νόμου τα δικαιώματα και τις ατομι-
κές ελευθερίες, με σκοπό δήθεν να τα διασφαλίσει. Κατά 
συνέπεια, καταγγέλλει με δριμύτητα την ανικανότητα των 
νομικών της Βαϊμάρης να διακρίνουν την πραγματική 
πράξη του Προέδρου του Ράιχ, χάρη στο άρθρο 48, από 
μια διαδικασία που θα ρυθμιζόταν με νόμο. 

Ο Μπένγιαμιν εκφράζει για ακόμα μία φορά την αντί-
θεση προκειμένου να τη στρέψει ενάντια στον Σμιτ. Εφό-
σον εξαλείφεται η δυνατότητα για μια πλασματική κατά-
σταση εξαίρεσης, κατά την οποία η εξαίρεση και η κανο-
νική συνθήκη είναι χρονικά και χωρικά διακριτές, πραγ-
ματική πλέον είναι η κατάσταση εξαίρεσης «στην οποία 
ζούμε» και την οποία δεν μπορούμε να διακρίνουμε από 
τον κανόνα. Εδώ κάθε πλασματική επινόηση δεσμών με-
ταξύ βίας και δικαίου εξαφανίζεται: το μόνο που υπάρχει 
είναι μια ζώνη ανομίας, στην οποία πρωταγωνιστεί μια βία 
χωρίς κανένα νομικό περίβλημα. Η προσπάθεια της κρα-
τικής εξουσίας να προσαρτήσει την ανομία μέσω της κα-
τάστασης εξαίρεσης αποκαλύπτεται από τον Μπένγιαμιν 
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ως αυτό που είναι: ως ένα κατεξοχήν fictio iurls''^^, που 
έχει την αξίωση να διατηρεί το δίκαιο μέσα στην αναστο-
λή του ως ισχύ νομού. Στη θέση του τώρα υπεισέρχονται 
ο εμφύλιος πόλεμος και η επαναστατική βία, μια ανθρώ-
πινη δράση δηλαδή που έχει απεμπολήσει κάθε σχέση με 
το δίκαιο. 

4.6. Μπορούμε τώρα να αντιληφθούμε με μεγαλύτε-
ρη σαφήνεια το διακύβευμα στη συζήτηση του Μπένγια-
μιν και του Σμιτ για την κατάσταση εξαίρεσης. Η διαφω-
νία εντοπίζεται στην ίδια ζώνη ανομίας που, αφενός, πρέ-
πει πάση θυσία να διατηρήσει τη σχέση της με το δίκαιο 
και, αφετέρου, οφείλει εξίσου να αποδεσμευτεί αμετάκλη-
τα και να απελευθερωθεί από αυτή τη σχέση. Το ζήτημα 
δηλαδή σ' ετούτη τη ζώνη ανομίας είναι η σχέση ανάμεσα 
στη βία και στο δίκαιο — και, σε τελευταία ανάλυση, η 
υπόσταση της βίας ως κλειδί της ανθρώπινης δράσης. Στο 
εγχείρημα του Σμιτ, που κάθε φορά επιχειρεί να επανεγ-
γράψει τη βία σε κάποιο δικαιικό πλαίσιο, ο Μπένγιαμιν 
απαντά προσπαθώντας κάθε φορά να διασφαλίσει την 
ύπαρξή της —ως καθαρής βίας— εκτός του δικαίου. 

Για λόγους που οφείλουμε να εξηγήσουμε, η διαμάχη 
αυτή για την ανομία μοιάζει να είναι για τη δυτική πολι-
τική εξίσου καθοριστική με τη γιγα^^τομαχία περί της ου-
ai(X(f^, με τη μάχη εκείνη των γιγάντων γύρω από το εί-
ναι που διαμόρφωσε τη δυτική μεταφυσική. Στο καθαρό 
είναι, που νοείται ως το έσχατο διακύβευμα της μεταφυ-
σικής, αντιστοιχεί εδώ η καθαρή βία ως το έσχατο διακύ-
βευμα της πολιτικής, ως «ουσία» της πολιτικής· στην 
οντο-θεολογική στρατηγική, που επιδιώκει να αιχμαλω-

^̂  Πλάσμα δικαίου. (Σ.τ .Μ.) 

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ .Μ.) 
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xiati το καθαρό είναι στα βρόχια του λόγου^^, αντιστοι-
χεί η στρατηγική της εξαίρεσης, που πρέπει να διασφαλί-
σει τη σχέση ανάμεσα στην άνομη βία και στο δίκαιο. 

Όλα αυτά συμβαίνουν λες και τόσο το δίκαιο όσο και ο 
λόγος έχουν ανάγκη από μια άνομη (ή άλογη) ζώνη ανα-
στολής για να καταφέρουν να εδραιώσουν τη σχέση τους 
με τη ζωή. Το δίκαιο δίνει την εντύπωση πως μπορεί να 
υπάρξει μόνο μέσω της αιχμαλώτισης της ανομίας, έτσι 
όπως η γλώσσα μπορεί να υπάρξει μόνο μέσω μιας μη-
γλωσσικής σύλληψης. Και στις δύο περιπτώσεις η σύ-
γκρουση μοιάζει να περιστρέφεται γύρω από έναν κενό 
χώρο: από τη μια πλευρά η ανομία, το νομικό vacuum^®, 
και από την άλλη το καθαρό είναι, κενό κάθε προσδιορι-
σμού και πραγματικού αντικειμένου. Για το δίκαιο αυτός 
ο κενός χώρος είναι η κατάσταση εξαίρεσης ως συστατική 
διάσταση. Η σχέση ανάμεσα στον κανόνα και στην πραγ-
ματικότητα συνεπάγεται την αναστολή του κανόνα, έτσι 
όπως στην οντολογία η σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και 
στον κόσμο συνεπάγεται την αναστολή της δήλωσης μέσα 
στη μορφή της langue. Εξίσου, όμως, σημαντικό για την 
έννομη τάξη είναι ότι αυτή η ζώνη —όπου εντάσσεται η 
ανθρώπινη δράση που δε σχετίζεται με τον κανόνα— συ-
μπίπτει με μια ακραία και φασματική μορφή του δικαίου, 
όπου αυτό χωρίζεται σε καθαρή ισχύ χωρίς εφαρμογή (η 
μορφή του νόμου) και σε καθαρή εφαρμογή χωρίς ισχύ: η 
ισχύς νόμου. 

Αν τούτο αληθεύει, η δομή της κατάστασης εξαίρεσης 
είναι ακόμα πιο σύνθετη απ' όσο έχουμε ως τώρα κατα-
λάβει και η θέση καθεμίας από τις δύο πλευρές που μά-
χονται μέσα σε αυτήν και γι ' αυτήν είναι ακόμα πιο στε-
νά συνυφασμένη μαζί της απ' ό,τι η άλλη. Σαν να πρόκει-

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 

' Κενό. (Σ.τ.Μ.) 
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ται για έναν αγώνα, στον οποίο η ν(κη ενός από τους δύο 
παίκτες δεν είναι, σε σχέση με το παιχνίδι, μια αρχική 
προς αποκατάσταση συνθήκη, αλλά το διακύβευμα μόνο 
του παιχνιδιού, που δεν προϋπάρχει αυτού, αλλά προκύ-
πτει από αυτό· έτσι και η καθαρή βία —το όνομα το οποίο 
ο Μπένγιαμιν δίνει στην ανθρώπινη δράση που ούτε θε-
σπίζει ούτε διατηρεί το δίκαιο— δεν είναι μια αρχική μορ-
φή της ανθρώπινης δράσης που κάποια στιγμή αιχμαλω-
τίζεται και υπάγεται στην έννομη τάξη (έτσι όπως δεν 
υπάρχει για τον ομιλούντα άνθρωπο μια προγλωσσική 
πραγματικότητα που κάποια στιγμή εμπίπτει στη γλώσ-
σα) . Η καθαρή βία δεν είναι παρά το διακύβευμα της σύ-
γκρουσης για την κατάσταση εξαίρεσης, εκείνο που προ-
κύπτει από αυτήν και μόνο έτσι προ-υποτίθεται του δι-
καίου. 

4.7. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να αντιληφθούμε 
σωστά τη σημασία της έκφρασης reine Gewalt^ καθαρή βία, 
ως βασικό τεχνικό όρο του δοκιμίου του Μπένγιαμιν. Τι 
σημαίνει εδώ το «καθαρή»; Τον Ιανουάριο του 1919, πε-
ρίπου ένα χρόνο πριν από τη συγγραφή του δοκιμίου, ο 
Μπένγιαμιν, σε μια επιστολή του προς τον Ερνστ Σεν 
(Ernst Schoen), ο οποίος σε ένα άρθρο για τον Στίφερ 
(StlfFer) ξαναπιάνει και αναπτύσσει ήδη δουλεμένα θέμα-
τα, προσδιορίζει επακριβώς τι εννοεί με την «καθαρότη-
τα» (Reiinheit): «Θα ήταν λάθος να υποθέσει κανείς ότι 
υπάρχει κάπου μια καθαρότητα που συνίσταται στον ίδιο 
της τον εαυτό και πρέπει να διατηρηθεί [...]. Η καθαρό-
τητα μιας ύπαρξης δεν είναι ποτέ ολοκληρωτική και από-
λυτη, πάντοτε υποτάσσεται σε κάποια συνθήκη. Αυτή η 
συνθήκη διαφέρει ανάλογα με την ύπαρξη για την καθα-
ρότητα της οποίας πρόκειται· ποτέ όμως δεν έγκειται στην 
ίδια την ύπαρξη. Με άλλα λόγια, η καθαρότητα κάθε 
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ύπαρξης (πεπβρασμένης) δεν εξαρτάται ποτέ από την ίδια 
την ύπαρξη [...]. Για τη φύση, η συνθήκη της καθαρότη-
τάς της που βρίσκεται έξω από αυτήν είναι η ανθρώπινη 
γλώσσα» (BeTajanaîia, 1966, σσ. 205 κ.εξ.). 

Αυτή η σχεσιακή και όχι υποστασιακή αντίληψη για την 
καθαρότητα είναι για τον Μπένγιαμιν τόσο σημαντική, 
ώστε ακόμα και το 1931 γράφει στο δοκίμιό του για τον 
Κράους (Krauss) ότι «πίσω από την προέλευση των πλα-
σμάτων δε βρίσκεται η καθαρότητα [Reinheit], αλλά ο 
καθαρμός [Reinigung]» (Benjanain, 1931, σ. 365). Αυτό 
σημαίνει ότι η καθαρότητα, που είναι το ζητούμενο στο 
δοκίμιο του 1921, δεν είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό 
που προσιδιάζει στην καθεαυτό βίαιη πράξη — ότι, με 
άλλα λόγια, η διαφορά ανάμεσα στην καθαρή βία και στη 
μυθική-έννομη βία δεν έγκειται στην ίδια τη βία αλλά στη 
σχέση της με κάτι το εξωτερικό. Το ποια είναι αυτή η 
εξωτερική συνθήκη δηλώνεται με αποφασιστικότητα στην 
αρχή του δοκιμίου: «Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το 
εγχείρημα μιας κριτικής της βίας ως έκθεση της σχέσης 
της με το δίκαιο και τη δικαιοσύνη»®^. Συνεπώς, ακόμα 
και το κριτήριο της «καθαρότητας» της βίας θα εδραστεί 
στη σχέση της με το δίκαιο (πράγματι, στο δοκίμιο το θέμα 
της δικαιοσύνης αναλύεται μόνο αναφορικά με τους σκο-
πούς του δικαίου). 

Η θέση του Μπένγιαμιν είναι ότι, ενώ η μυθική-έννο-
μη βία είναι πάντοτε το μέσο σε σχέση με κάποιο σκοπό, 
η καθαρή βία δεν είναι ποτέ απλώς το μέσο —νόμιμο ή 
παράνομο— σε σχέση με κάποιο σκοπό (δίκαιο ή άδικο). 
Η κριτική της βίας δεν αξιολογεί τη βία ως μέσο σε σχέ-
ση με τους σκοπούς που επιδιώκει, αντίθετα αναζητεί το 
κριτήριο για τη «διάκριση στη σφαίρα των ίδιων των μέ-

fjO 

Βάλτερ Μπένγιαμιν, Πα μια κριτική της βίας, μτφρ. Λεωνίδας Μαρσια-
ν6ς, εκδ. Ελευθεριακή Κουλτούρα, 2002, σ. 5. (Σ.τ.Μ.) 
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σων, χωρ(ς να εξεταστούν οι σκοποί που αυτά υπηρετούν» 
(Benjamin, 1921, ελλ. έκδ. 2002, σ. 5). 

Ανακύπτει εδώ το ζήτημα —στο κείμενο φέγγει μόνο 
για μια στιγμή, αρκεί όμως για να φωτίσει ολόκληρη τη 
μελέτη— της βίας ως «καθαρού medium», ως μορφής 
δηλαδή μιας παράδοξης «διάστασης του μέσου χωρίς σκο-
πούς»: ένα μέσο δηλαδή το οποίο, παρότι παραμένει τέ-
τοιο, εξετάζεται ανεξάρτητα από τους σκοπούς που υπη-
ρετεί. Τότε όμως το πρόβλημα δεν είναι να προσδιορίσουμε 
τους δίκαιους σκοπούς, αλλά μάλλον να εντοπίσουμε «μια 
βία διαφορετικού είδους, η οποία δε θα ήταν, προκειμέ-
νου να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί, ούτε νόμιμο ούτε 
παράνομο μέσο, ούτε θα συνδεόταν μαζί τους ως μέσο αλλά 
με κάποιο διαφορετικό τρόπο [nicht als Mittel zu Ihnen, 
vielmehr irgendwie anders sich verhalten würde]» (ο.ττ., 
σ. 22). 

Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο διαφορετικός τρόπος 
συσχετισμού με ένα σκοπό; Πρέπει να αποδώσουμε και 
στην έννοια του «καθαρού» medium τις παρατηρήσεις που 
μόλις αναπτύξαμε για τη σημασία που λαμβάνει ο συγκε-
κριμένος όρος στον Μπένγιαμιν. Το medium δεν οφείλει 
την καθαρότητά του σε κάποια συγκεκριμένη εσωτερική 
ιδιότητά του που το διαφοροποιεί από τα έννομα μέσα, 
αλλά στη σχέση του με αυτά. Όπως, στο δοκίμιο για τη 
γλώσσα, καθαρή θεωρείται η γλώσσα που δε λειτουργεί 
ως εργαλείο με σκοπό την επικοινωνία, αλλά με άμεσο 
τρόπο κοινωνεί τον ίδιο της τον εαυτό, πρόκειται δηλαδή 
για καθαρή και απλή επικοινωνιακότητα, έτσι καθαρή 
είναι και η βία που δε σχετίζεται με το μέσο ως προς κά-
ποιο σκοπό, αλλά διατηρεί σχέση με τη διάστασή της ως 
μέσου. Λες και η καθαρή γλώσσα δεν είναι μια διαφορε-
τική γλώσσα, δεν έχει άλλο τόπο σε σχέση με τις φυσικές 
γλώσσες που μπορούν να κοινωνήσουν πράγματα στους 
άλλους, αλλά φανερώνεται σε αυτές εκθέτοντάς τες ως 
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τέτοιες, με τον ίδιο τρόπο που η καθαρή βία επιβεβαιώ-
νεται μόνο ως έκθεση και θέσπιση της σχέσης μεταξύ βίας 
και δικαίου. Είναι εκείνο που προτείνει ο Μπένγιαμιν 
αμέσως μετά, επικαλούμενος το ζήτημα της βίας που, όταν 
είναι κανείς οργισμένος, δεν αποτελεί ποτέ μέσο αλλά 
μόνο εκδήλωση (Manifestation). Ενώ η βία, που για το 
δίκαιο είναι μέσο, δε θεσπίζει ποτέ τη σχέση της μαζί του 
και κατοικεί έτσι στο δίκαιο ως εξουσία (Macht) ^ που 
παραμένει «στενά και αναγκαστικά συνδεδεμένη μαζί 
της» (ο.ττ., σ. 24), η καθαρή βία εκθέτει και διακόπτει 
το δεσμό μεταξύ δικαίου και βίας, με αποτέλεσμα να μπο-
ρεί στο τέλος να εμφανίζεται όχι ως βία που κυριαρχεί ή 
εκτελεί (die schaltende), αλλά ως βία που απλώς δρα και 
εκδηλώνεται (die waltende). Με αυτό τον τρόπο η σχέση 
ανάμεσα στην καθαρή και στην έννομη βία, ανάμεσα στην 
κατάσταση εξαίρεσης και στην επαναστατική βία γίνεται 
τόσο στενή, ώστε οι δύο παίκτες που είναι αντιμέτωποι στη 
σκακιέρα της Ιστορίας δίνουν την εντύπωση πως κινούν το 
ίδιο πιόνι, άλλοτε την ισχύ νόμου και άλλοτε το καθαρό 
μέσο· εντούτοις, καθοριστική σημασία έχει το γεγονός πως 
το κριτήριο της διάκρισής τους εναπόκειται κάθε φορά στη 
διάλυση της σχέσης ανάμεσα στη βία και στο δίκαιο. 

4.8. Ακριβώς από την άποψη αυτή πρέπει κανείς να 
ερμηνεύσει τόσο τον ισχυρισμό, στην επιστολή προς τον 
Σόλεμ (Scholema) της 11ης Αυγούστου 1934, ότι «μια Γρα-
φή δίχως το κλειδί της δεν είναι πλέον μια Γραφή αλλά 
ζωή» (BemjaTnalm, 1966, σ. 618), όσο και αυτόν που πε-
ριέχεται στο δοκίμιο για τον Κάφκα (Kafka), σύμφωνα με 
τον οποίο «το δίκαιο που πια δεν εφαρμόζεται και μόνο 
μελετάται είναι η πόρτα της δικαιοσύνης» (Benjamin, 
1934, σ. 437). Η Γραφή (η Τορά) δίχως το κλειδί της είναι 
η κρυπτογράφηση του νόμου στην κατάσταση εξαίρεσης. 
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για τον οπο(ο ο Σόλεμ, χωρίς καθόλου να υποπτευτεί ότι 
μοιράζεται τη θέση αυτή με τον Σμιτ, θεωρεί ότι είναι ακό-
μα νόμος που ισχύει αλλά δεν εφαρμόζεται ή εφαρμόζε-
ται χωρίς να ισχύει. Αυτός ο νόμος —μάλλον ετούτη η 
ισχύς νόμου— δεν είναι πλέον, σύμφωνα με τον Μπένγια-
μιν, νόμος αλλά ζωή, ζωή η οποία στο μυθιστόρημα του 
Κάφκα «βιώνεται στο χωριό που βρίσκεται στις υπώρειες 
του βουνού πάνω στο οποίο υψώνεται ο πύργος» (ο.ττ.). 
Η ιδιαιτερότητα του εγχειρήματος του Κάφκα δεν έγκει-
ται στο ότι διατηρεί, όπως πιστεύει ο Σόλεμ, ένα νόμο άνευ 
πλέον σημασίας, αλλά στο ότι έδειξε πως παύει να είναι 
νόμος για να συγχέεται σε κάθε σημείο με τη ζωή. 

Στο δοκίμιο για τον Κάφκα, στο ξεσκέπασμα της μυ-
θικής-έννομης βίας από την καθαρή βία αντιστοιχεί η αι-
νιγματική εικόνα ενός δικαίου που πια δεν εφαρμόζεται, 
αλλά μόνο μελετάται. Κατά συνέπεια, μετά την εγκατά-
λειψη του δεσμού του με τη βία και την εξουσία, υπάρχει 
ακόμα μια μορφή που μπορεί να λάβει το δίκαιο* αλλά 
πρόκειται για ένα δίκαιο που δεν έχει πια ισχύ ούτε εφαρ-
μογή, όπως εκείνο στη μελέτη του οποίου βυθίζεται ο 
«νέος δικηγόρος» ξεφυλλίζοντας «τους παλιούς μας κώ-
δικες»· ή όπως εκείνο που ενδεχομένως είχε κατά νου ο 
Φουκό (Foucault) όταν μιλούσε για «νέο δίκαιο», απελευ-
θερώνοντάς το από κάθε επιστήμη και από κάθε σχέση του 
με την κυριαρχία. 

Ποια μπορεί να είναι η σημασία ενός δικαίου που επι-
βιώνει με τέτοιον τρόπο της εγκατάλειψής του; Η δυσκο-
λία που αντιμετωπίζει εδώ ο Μπένγιαμιν αντιστοιχεί σ' 
ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να διατυπωθεί —και πράγ-
ματι για πρώτη φορά διατυπώθηκε στον πρώιμο χριστια-
νισμό και για δεύτερη στη μαρξιστική παράδοση— ως 
εξής: Τι συμβαίνει με το νόμο μετά τη μεσσιανική εκπλή-
ρωσή του; (Πρόκειται για τον αντίλογο που αντιτείνει ο 
Παύλος στους εβραίους σχετικά με τους συγχρόνους τους.) 
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Τι συμβαίνει με το δίκαιο σε μια αταξική κοινωνία; (Πρό-
κειται ακριβώς για τη συζήτηση που διαμείβεται μεταξύ 
Βυζίνσκι [VySinsklj] και Πασουκάνις [Pasukanls].) Σ' αυ-
τές τις ερωτήσεις ο Μπένγιαμιν σκοπεύει να απαντήσει με 
την ερμηνεία του για το «νέο δικηγόρο». Δεν πρόκειται, 
προφανώς, για ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο δεν οδη-
γεί ποτέ στο τέλος που θα έπρεπε να οδηγήσει, ούτε, πολ-
λώ δε μάλλον, για μια διαδικασία ατέρμονης αποδόμησης 
που, διατηρώντας το δίκαιο σε μια φασματική ζωή, δεν 
κατορθώνει πλέον να το κατανοήσει πλήρως. Αποφασιστι-
κής σημασίας είναι εδώ το γεγονός ότι το δίκαιο —που 
πλέον δεν εφαρμόζεται, αλλά μελετάται— δεν είναι δι-
καιοσύνη αλλά η πύλη μόνο που οδηγεί σε αυτήν. Όμως 
το πέρασμα προς τη δικαιοσύνη δεν ανοίγει με την ακύ-
ρωση αλλά με την απενεργοποίηση και την αδρανοποίηση 
του δικαίου, με μια διαφορετική δηλαδή χρήση του. Ακρι-
βώς αυτό που η ισχύς νόμου (η οποία διατηρεί ενεργό το 
δίκαιο πέρα από την τυπική αναστολή του) θέλει να εμπο-
δίσει. Οι χαρακτήρες του Κάφκα —κι αυτός είναι ο λό-
γος για τον οποίο μας ενδιαφέρουν— σχετίζονται με τού-
τη τη φασματική μορφή του δικαίου στην κατάσταση εξαί-
ρεσης και προσπαθούν, καθένας με τη δική του στρατηγι-
κή, να τη «μελετήσουν» και να την απενεργοποιήσουν, να 
«παίξουν» μαζί της. 

Μια μέρα η ανθρωπότητα θα παίξει με το δίκαιο όπως 
τα παιδιά παίζουν με τα άχρηστα αντικείμενα, όχι για να 
τους ξαναδώσουν την κανονική τους χρήση, αλλά για να 
τα απελευθερώσουν οριστικά από αυτή. Εκείνο που βρί-
σκεται πίσω από το δίκαιο δεν είναι μια πιο ιδιαίτερη και 
αυθεντική χρηστική αξία που προηγείται του δικαίου, 
αλλά μια νέα χρήση που γεννιέται ύστερα από αυτό. Ακό-
μα και η χρήση, που μιαίνεται μαζί με το δίκαιο, πρέπει 
να ελευθερωθεί από την καθεαυτό αξία της. Η απελευθέ-
ρωση αυτή επιτελείται με τη μελέτη ή το παιχνίδι. Ακρι-
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βώς το «μελετηρό» παιχνίδι είναι το πέρασμα που μας 
επιτρέπει να προσεγγίσουμε εκείνη τη δικαιοσύνη που, σ' 
ένα κείμενο του Μπένγιαμιν δημοσιευμένο μετά το θάνατο 
του, προσδιορίζεται ως μια κατάσταση του κόσμου στην 
οποία παρουσιάζεται ως ένα αγαθό που επ' ουδενί δεν 
μπορούμε να ιδιοποιηθούμε και να «νομικοποιήσουμε». 
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5 Γιορτή, πένθος, ανομία 

5.1. 01 ΡΩΜΑΙΣΤΕΣ και οι ιστορικοί του δικαίου δεν 
έχουν μέχρι στιγμής κατορθώσει να βρουν μια ικανοποιη-
τική εξήγηση για τη μοναδική σημασιολογική εξέλιξη που 
οδήγησε τον όρο iustitium —τεχνικό προσδιορισμό της 
κατάστασης εξαίρεσης— να αποκτήσει τη σημασία του 
δημόσιου πένθους για το θάνατο του κυρίαρχου ή ενός 
στενού συγγενή του. Πράγματι, με το τέλος της Δημοκρα-
τίας, το iustitium παύει να υφίσταται ως αναστολή του 
δικαίου για την αντιμετώπιση μιας εξέγερσης και η νέα 
σημασία αντικαθιστά πλήρως την παλαιά, σε βαθμό που 
η ανάμνηση αυτού του αυστηρού θεσμού να έχει τελείως 
ξεθωριάσει. Έτσι, στα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ., ο γραμ-
ματικός Χαρίσιος μπόρεσε πολύ απλά να ταυτίσει το iusti-
tium με το luctus publicus^^. Μάλιστα, είναι σημαντικό 
ότι, μετά τη συζήτηση που προκάλεσαν οι μονογραφίες των 
Νίσσεν και Μίντελ, οι σύγχρονοι μελετητές αγνόησαν το 
πρόβλημα του iustitium ως κατάστασης εξαίρεσης, για να 
επικεντρωθούν στο πρόβλημα του iustitium ως δημόσιου 
πένθους — «η συζήτηση [...] υπήρξε αρκετά ζωντανή, 
αλλά σε λίγο καιρό κανένας δε θα τη θυμάται πια»®^ 

Δημόσιο πένθος. (Σ.τ.Μ.) 

Γαλλικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
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έγραψε ο Ουίλλιαμ Σέστον (Wllllann Seston), αναφερόμε-
νος με ειρωνεία στην παλαιά σημασία του όρου στη μελέ-
τη του για την κηδεία του Γερμανικού (Seston, 1962, έκδ. 
1980, σ. 155). Αλλά με ποιον τρόπο ένας όρος του δημο-
σίου δικαίου, που προσδιόριζε την αναστολή του δικαίου 
στην πιο ακραία κατάσταση πολιτικής ανάγκης, προσέλαβε 
την πιο ανώδυνη σημασία της νεκρώσιμης τελετής για ένα 
οικογενειακό πένθος; 

Σε μια διεξοδική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 1980, ο 
Βέρσνελ (Versnel) προσπάθησε να απαντήσει σε αυτή την 
ερώτηση με μια αναλογία ανάμεσα στη φαινομενολογία 
του πένθους —το ανθρωπολογικό υλικό μαρτυρεί την εκ-
δήλωσή του στις πιο διαφορετικές περιοχές— και στις πε-
ριόδους πολιτικής κρίσης, κατά τις οποίες κανόνες και 
κοινωνικοί θεσμοί δίνουν εξαίφνης την εντύπωση πως κα-
ταλύονται. Όπως, στις περιόδους ανομίας και κρίσης, 
παρίσταται κανείς στην κατάρρευση των κανονικών κοι-
νωνικών δομών και στον κλονισμό των κοινωνικών ρόλων 
και λειτουργιών που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και την 
πλήρη ανατροπή των ηθών και των πολιτισμικά καθορι-
σμένων συμπεριφορών, με τον ίδιο τρόπο οι περίοδοι πέν-
θους συνήθως χαρακτηρίζονται από την αναστολή και τη 
μεταβολή όλων των κοινωνικών σχέσεων. «Όποιος προσ-
διορίζει τις περιόδους κρίσης [...] ως μια προσωρινή αντι-
κατάσταση της τάξης με την αταξία, του πολιτισμού με τη 
φυσική κατάσταση, του κόσμου με χο χάος^^, της ευνομίας 
με την ανομία, έμμεσα προσδιορίζει τις περιόδους πένθους 
και τις εκδηλώσεις τους» (Versnel, 1980, σ. 583). Σύμ-
φωνα με τον Βέρσνελ, που επαναλαμβάνει εδώ τις ανα-
λύσεις Αμερικανών κοινωνιολόγων όπως οι Μπέργκερ 
(Berger) και Αάκμαν (Ludcmnam), «όλες οι κοινωνίες οι-
κοδομήθηκαν ενώπιον του χάους. Το μόνιμο ενδεχόμενο 

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
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του άνομου τρόμου επανέρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά 
που οι νομιμοποιήσεις οι οποίες υποκρύπτουν την προσω-
ρινότητα καταρρέουν ή απειλούνται» (ο.ττ.). 

Με μια προφανή λογική πλάνη, η εξέλιξη του iustitium 
από κατάσταση εξαίρεσης σε δημόσιο πένθος εξηγείται — 
όχι μόνο εδώ— μέσω της ομοιότητας που παρουσιάζουν 
οι εκδηλώσεις του πένθους και οι εκδηλώσεις της ανομίας· 
κατόπιν όμως η έσχατη αιτία αυτής της ομοιότητας ανα-
ζητήθηκε στην ιδέα ενός «άνομου τρόμου», που θα μπο-
ρούσε να χαρακτηρίζει συνολικά τις ανθρώπινες κοινωνίες. 
Μια τέτοια έννοια, τόσο ακατάλληλη για την αιτιολόγη-
ση της ιδιαιτερότητας του φαινομένου, όσο και το tremen-
dum^^ και το mumiinosum^^ της θεολογίας της Σχολής του 
Μαρβούργου για τη σωστή κατανόηση του θείου, παραπέ-
μπει, σε τελευταία ανάλυση, στις πιο σκοτεινές περιοχές 
της ψυχολογίας: «Οι συνέπειες του πένθους στο σύνολό 
τους (ειδικά όταν πρόκειται για κάποιον αρχηγό ή βασι-
λιά) και η φαινομενολογία των μεταβατικών κυκλικών 
εορτών [...] αντιστοιχούν πλήρως στον προσδιορισμό της 
ανομίας [...]. Παντού γινόμαστε μάρτυρες μιας προσωρι-
νής ανατροπής του ανθρώπινου στοιχείου σε μη-ανθρώπι-
νο, του πολιτιστικού σε φυσικό (ιδωμένου ως η αρνητική 
πλευρά του), του κόσμου οεχάος και της ευνομίας σε ανο-
μία [...]. Τα συναισθήματα πόνου και αποπροσανατολι-
σμού, όπως και η ατομική και συλλογική έκφρασή τους, 
δεν περιορίζονται α ένα συγκεκριμένο πολιτισμό ή α ένα 
καθορισμένο πολιτιστικό μοντέλο. Απ' ό,τι φαίνεται, εί-
ναι εγγενή στοιχεία της ανθρωπότητας και της ανθρώπι-
νης κατάστασης που βρίσκουν την έκφρασή τους κυρίως σε 
περιθωριακές ή οριακές καταστάσεις. Τείνω, κατά συνέ-
πεια, να συμφωνήσω με τον Β.Ουίλλ. Τέρνερ (V.W. 

' Τρομερό. (Σ.τ.Μ.) 

Συγκλονιστικό. (Σ.τ.Μ.) 
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Tliriaer), ο οποίος, μιλώντας για "αφύσικα ή, μάλλον, για 
αντιπολιτιστικά ή αντιδομικά γεγονότα" πρότεινε ότι "εί-
ναι πιθανό ο Φρόυντ (Freud) ή ο Γιουνγκ (Jung), καθέ-
νας με το δικό του τρόπο, να έχουν πολλά να πουν για την 
κατανόηση αυτών των μη-λογικών, μη-ορθολογικών (αλ-
λά όχι παράλογων) εκφάνσεων των οριακών καταστά-
σεων"» (ο.τΓ., σ. 605). 

® Στην εξάλειψη της νομικής ιδιαιτερότητας του iustitium 
μέσω της άκριτης ψυχολογιστικής υποβάθμισης του, ο Ντυρ-
κέμ (Dürkheim) προηγήθηκε του Βέρσνελ, εισάγοντας στη 
μονογραφία του για την Αυτοκτονία (1897) την έννοια της 
ανομίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Προσδιορίζοντας, 
πλάι στις άλλες μορφές αυτοκτονίας, την κατηγορία της «ά-
νομης αυτοκτονίας», ο Ντυρκέμ καθιέρωσε ένα συσχετισμό 
ανάμεσα στη μείωση της κανονιστικής επιρροής της κοινω-
νίας στα άτομα και στην αύξηση του ποσοστού των αυτοκτο-
νιών. Αυτό όμως σήμαινε ότι παραδεχόταν, όπως πράγματι 
κάνει χωρίς να δώσει καμία εξήγηση, πως τα ανθρώπινα 
όντα έχουν ανάγκη να κατευθύνονται στις δραστηριότητες και 
στα πάθη τους: «Είναι ίδιον του ανθρώπου να αναζητά μια 
τροχοπέδη, όχι φυσική αλλά ηθική, δηλαδή κοινωνική [...]. 
Παρ' όλα αυτά, όταν η κοινωνία συγκλονίζεται είτε από μια 
οδυνηρή κρίση είτε από ευτυχείς αλλά τελείως αναπάντεχες 
αλλαγές, είναι προς στιγμήν ανίκανη να ασκήσει την επιρ-
ροή της αυτή. Εξ ου και η απότομη άνοδος της καμπύλης των 
αυτοκτονιών που διαπιστώσαμε [...]. Συνεπώς, η ανομία στις 
σύγχρονες κοινωνίες είναι ένας σταθερός, ειδικός παράγο-
ντας της αυτοκτονίας» (Darkheiim, 1897, σσ. 265-270). 
Με αυτό τον τρόπο, όμως, όχι μόνο η εξίσωση μεταξύ ανο-
μίας και υπαρξιακής αγωνίας θεωρείται δεδομένη (ενώ, 
όπως θα δούμε, το εθνολογικό και φολκλορικό υλικό μοιά-
ζει να μαρτυρά το αντίθετο), αλλά και η πιθανότητα η ανο-
μία να έχει μια πιο στενή και σύνθετη σχέση με το δίκαιο και 
την κοινωνική τάξη εκμηδενίζεται προκαταβολικά. 
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5.2. Εξίσου ανεπαρκή είναι τα συμπεράσματα της 
μελέτης που δημοσιεύτηκε περίπου ένα χρόνο αργότερα 
από τον Σέστον (Seston). Ο συγγραφέας δίνει την εντύ-
πωση πως αντιλαμβάνεται την πιθανή πολιτική σημα-
σία του ίαβίίϋατη-δτιμόσιΟΌ πένθους εφόσον σκηνοθετεί 
και δραματοποιεί την κηδεία του ηγεμόνα ως κατάστα-
ση εξαίρεσης: «Στις αυτοκρατορικές κηδείες επιβιώνει 
η ανάμνηση μιας κινητοποίησης [...]. Με την ένταξη των 
επικήδειων τελετών σ' ένα είδος γενικής κινητοποίησης 
και την αναστολή των αστικών υποθέσεων και της κα-
νονικής πολιτικής ζωής, η κήρυξη του iustitium έτεινε 
να μεταμορφώσει το θάνατο ενός ανθρώπου σε εθνική 
καταστροφή, α ένα δράμα στο οποίο καθένας, εκών άκων, 
ήταν αναμεμειγμένος» (Seston, 1962, σσ. 171 κ.εξ.). 
Δεν υπάρχει όμως συνέχεια στην έμπνευσή του αυτή, κι 
έτσι ο δεσμός μεταξύ των δύο μορφών του iustitium δι-
καιολογείται, προϋποθέτοντας για ακόμα μια φορά εκεί-
νο που έπρεπε να εξηγηθεί, μέσω δηλαδή ενός πένθιμου 
στοιχείου που ενυπήρχε εξαρχής στο iustitium (ο.ττ., σ. 
156). 

Αυτός όμως που μπόρεσε να επισημάνει την πολιτική 
σημασία του δημόσιου πένθους δεν είναι άλλος από τον 
Αουγκούστο Φρασκέττι (Augusto Fraschettl), ο οποίος 
στη μονογραφία του για τον Αύγουστο δείχνει ότι η σχέση 
ανάμεσα στις δύο όψεις του iustitium δεν έγκειται σε ένα 
επιβεβλημένα πένθιμο στοιχείο που χαρακτηρίζει μια 
ακραία κατάσταση ή την ανομία, αλλά στην εσωτερική 
ταραχή που μπορεί να πυροδοτήσει η κηδεία του κυρίαρ-
χου. Ο Φρασκέττι ανάγει την καταγωγή της στις βίαιες 
ταραχές που είχαν συνοδεύσει την κηδεία του Καίσαρα, 
οι οποίες εύγλωττα χαρακτηρίστηκαν ως «επικήδεια 
ανταρσία» (Fraschettl, 1990, σ. 57). Όπως την εποχή της 
Δημοκρατίας το iustitium ήταν η φυσική απάντηση στην 
εξέγερση, «μέσω μιας παραπλήσιας στρατηγικής, σύμ-
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φωνα με την οποία τα πένθη του domus Augusta^^^^ εξο-
μοιώνονται με τις καταστροφές της πόλης, έτσι εξηγείται 
και η αναγνώριση του iustitium ως δημόσιου πένθους [...]. 
Ως αποτέλεσμα, τα καλά και τα κακά μιας μόνο οικογέ-
νειας υπάγονται στη δικαιοδοσία της res publica^^ » (ο.ττ., 
σ. 120). Ο Φρασκέττι έχει πολλές πιθανότητες να απο-
δείξει ότι, σε συνάφεια με αυτή τη στρατηγική και ξεκι-
νώντας από το θάνατο του ανιψιού του Μάρκελλου, κάθε 
άνοιγμα του οικογενειακού μαυσωλείου έπρεπε να συνε-
πάγεται για τον Αύγουστο την κήρυξη ενός iustitium. 

Δεν αποκλείεται βέβαια κάποιος να μη βλέπει τίποτα 
περισσότερο στο iustitium-Bri^ôaio πένθος από την προ-
σπάθεια του ηγεμόνα να ιδιοποιηθεί την κατάσταση εξαί-
ρεσης, μετατρέποντάς τη σε οικογενειακή υπόθεση. Εντού-
τοις, η σχέση μεταξύ των δύο είναι πολύ πιο βαθιά και 
σύνθετη. 

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την περίφημη περιγρα-
φή που δίνει ο Σουητώνιος για το θάνατο του Αυγούστου 
στη Νόλα στις 19 Αυγούστου 14 μ.Χ. Ο γηραιός ηγεμό-
νας, περιτριγυρισμένος από φίλους και αυλικούς, διατά-
ζει να του φέρουν έναν καθρέφτη και αφού του χτενίσουν 
τα μαλλιά και του βάψουν τα κρεμασμένα μάγουλά του, 
δίνει την εντύπωση πως το μόνο που τον ανησυχεί είναι 
να μάθει αν ερμήνευσε καλά το mimus vitae, τη φάρσα της 
ζωής του. Εντούτοις, παράλληλα με αυτή την επίμονη θεα-
τρική μεταφορά, εκείνος συνεχίζει πεισματικά, με προπέ-
τεια θα λέγαμε, να ρωτά {ideritidem exquirems) —κι αυτό 
δεν είναι απλώς μια πολιτική μεταφορά—, am iam de se 
tumultus foris fuisset, αν είχε εκδηλωθεί έξω κάποια 
ταραχή που τον αφορούσε. Η αντιστοιχία ανάμεσα στην 

Οίκου του Αυγούστου. (Σ.τ.Μ.) 

Ελεύθερης πολιτείας, δημοκρατίας, διαχείρισης δημόσιων πραγμάτων. 
(Σ.τ.Μ.) 
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ανομία και στο πένθος γίνεται κατανοητή μόνο αν ιδωθεί 
σε συνάρτηση με την αντιστοιχία ανάμεσα στο θάνατο του 
κυρίαρχου και στην κατάσταση εξαίρεσης. Ο αρχικός δε-
σμός μεταξύ tumultus και iustitium εξακολουθεί να υφί-
σταται, μόνο που πλέον η εσωτερική ταραχή συμπίπτει με 
το θάνατο του κυρίαρχου, ενώ η αναστολή του δικαίου 
αφομοιώνεται από τη νεκρώσιμη τελετή. Είναι λες και ο 
κυρίαρχος, που είχε συγκεντρώσει στο «σεπτό» πρόσωπό 
του όλες τις έκτακτες εξουσίες, από την tribumca potestas 
perpetua^^ ως την Imperium procomolare malus et iinfim-
tum^^j ijpvxaq μεταμορφωθεί κατά κάποιον τρόπο σε έμ-
ψυχο iustitium, έδειχνε τη στιγμή του θανάτου του το 
βαθύτερο άνομο χαρακτήρα του και άφηνε να ξεπηδήσουν 
από μέσα του η ταραχή και η ανομία στην πόλη. Όπως είχε 
διαισθανθεί ο Νίσσεν —με μια σαφή διατύπωση που απο-
τελεί ίσως την πηγή για τη θέση του Μπένγιαμιν, σύμ-
φωνα με την οποία η κατάσταση εξαίρεσης έγινε ο κανό-
νας—, «τα έκτακτα μέτρα εκμηδενίστηκαν γιατί έγιναν 
ο κανόνας» (Nissem, 1877, σ. 140). Η συνταγματική και-
νοτομία της βασιλείας μπορεί τότε να θεωρηθεί ως η εν-
σωμάτωση της κατάστασης εξαίρεσης και της ανομίας α-
πευθείας στο πρόσωπο του κυρίαρχου, που αρχίζει να απο-
δεσμεύεται από κάθε υπαγωγή του στο δίκαιο για να επι-
βληθεί ως legibus solutus^^. 

5.3. Αυτή η βαθύτερη, άνομη φύση της νέας μορφής 
που προσλαμβάνει η υπέρτατη εξουσία προβάλλει ολοκά-

Διηνεκές δημαρχικό αξίωμα. Επρόκειτο για το δικαίωμα των δημάρχων 
να ασκούν βέτο έναντι κάθε άλλης αρχής. (Σ.τ.Μ.) 
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Μείζονα ανθυπατική εξουσία. Παρότι ο διορισμός των ανθυπάτων για τις 
συγκλητικές επαρχίες υπαγόταν ακριβώς στη δικαιοδοσία της Συγκλήτου, η 
εξουσία αυτή έδινε στον αυτοκράτορα το δικαίωμα να επεμβαίνει τακτικά στο 
διορισμό τους. (Σ.τ.Μ.) 

Εξαιρούμενος από τους νόμους. (Σ.τ.Μ.) 
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θαροί στη θεωρία για τον κυρίαρχο ως «έμψυχος νόμος», 
η επεξεργασία της οποίας έγινε από το νεοπυθαγόρειο 
περιβάλλον την ίδια περίοδο που καταγράφεται η επιβο-
λή του βασιλικού αξιώματος. Η διατύπωση βασιλιάς νό-
μος έμφυχος^^ απαντά στην πραγματεία του Διοτογένους 
για την κυριαρχία, που διασώθηκε εν μέρει από τον Στο-
βαίο και της οποίας η σπουδαιότητα για την καταγωγή της 
σύγχρονης θεωρίας για την κυριαρχία δεν πρέπει να υπο-
τιμάται. Η συνήθης φιλολογική μυωπία εμπόδισε το σύγ-
χρονο εκδότη της πραγματείας να διακρίνει την προφανή 
λογική σύνδεση ανάμεσα στη διατύπωση αυτή και στον 
άνομο χαρακτήρα του κυρίαρχου, μολονότι επιβεβαιωνό-
ταν ανεπιφύλακτα στο κείμενο. Το επίμαχο χωρίο —εν 
μέρει αλλοιωμένο αλλά εντούτοις απολύτως συναφές— 
διαρθρώνεται σε τρία σημεία: 1) «Ο βασιλιάς είναι ο πιο 
δίκαιος [δικαιότατος'^^] και ο πιο δίκαιος είναι ο πιο νό-
μιμος [νομιμότατος'^^]». 2) «Χωρίς δικαιοσύνη κανείς δεν 
μπορεί να είναι βασιλιάς, η δικαιοσύνη όμως είναι δίχως 
νόμο [άνευ νόμου δικαιοσύνη'^^ : η προσθήκη της άρνησης 
πριν από τη δικαιοσύνη^ που προτείνεται από τον Ντελάτ 
(Delatte), είναι τελείως αδικαιολόγητη φιλολογικά]». 3) 
«Ο δίκαιος είναι έννομος και ο κυρίαρχος, αναγόμενος σε 
αιτία του δικαίου, είναι έμψυχος νόμος» (Delatte L., 
1942, σ. 37). 

Το ότι ο κυρίαρχος είναι έμψυχος νόμος μόνο μία ση-
μασία μπορεί να έχει, ότι δε δεσμεύεται από αυτόν, ότι 
όσον αφορά το πρόσωπό του η ύπαρξη του νόμου συμπί-
πτει με την πλήρη ανομία. Ο Διοτογένης δεν αφήνει κα-
μία αμφιβολία επ' αυτού: «Εφόσον ο βασιλιάς έχει μια 

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
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ανεύθυνη εξουσία [(χρχ^ν ανυπεύθυνον'^^] και είναι αυτός 
ο ίδιος έμψυχος νόμος, μοιάζει με θεό ανάμεσα στους αν-
θρώπους» {ό.π., σ. 39). Εντούτοις, ακριβώς επειδή ταυ-
τίζεται με το νόμο, διατηρεί σχέση μαζί του, και μάλιστα 
τίθεται ως το άνομο θεμέλιο της έννομης τάξης. Η ταύτι-
ση δηλαδή του κυρίαρχου με το νόμο αντιπροσωπεύει την 
πρώτη προσπάθεια επιβολής της ανομίας του κυρίαρχου 
και συγχρόνως τον ουσιαστικό δεσμό του με την έννομη 
τάξη. Ο έμφυχος νόμος είναι η πρωταρχική μορφή της 
σχέσης που η κατάσταση εξαίρεσης συνάπτει με στοιχεία 
εκτός και εντός του νόμου και, υπό την έννοια αυτή, απο-
τελεί το αρχέτυπο της σύγχρονης θεωρίας για την κυριαρ-
χία. 

Στο σημείο ετούτο αποκαλύπτεται η πραγματική σημα-
σία της αντιστοιχίας ανάμεσα στο iustitium και στο πέν-
θος. Εάν ο κυρίαρχος είναι έμψυχος νόμος, εάν, λόγω 
αυτού, η ανομία και ο νόμος συμπίπτουν δίχως κατάλοι-
πα στο πρόσωπό του, τότε η αναρχία (η οποία με το θά-
νατό του —όταν, δηλαδή, ο δεσμός που τη συνδέει με το 
νόμο διαρρηγνύεται— απειλεί να απελευθερωθεί στην 
πόλη) πρέπει να τυποποιηθεί και να ελεγχθεί, μετατρέ-
ποντας την κατάσταση εξαίρεσης σε δημόσιο πένθος και το 
πένθος σε iustitium. Στην αναποφασιστικότητα μεταξύ 
νόμου και ανομίας για το έμψυχο σώμα του κυρίαρχου, 
αντιστοιχεί η αναποφασιστικότητα ανάμεσα στην κατάστα-
ση εξαίρεσης και στο δημόσιο πένθος για την πόλη. Προ-
τού προσλάβει τη νεότερη σημασία της απόφασης για την 
έκτακτη ανάγκη, η σχέση ανάμεσα στην κυριαρχία και 
στην κατάσταση εξαίρεσης παρουσιάζεται με τη μορφή της 
ταύτισης του κυρίαρχου με την ανομία. Ο κυρίαρχος, κα-
θότι έμψυχος νόμος, είναι βαθύτατα άνομος^^. Και α αυτή 

7Γ> 
Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ .Μ.) 

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ .Μ.) 
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την περίπτωση η κατάσταση εξαίρεσης είναι η ζωή —μυ-
στική και πιο αληθινή— του νόμου. 

® Η άποψη ότι «ο κυρίαρχος είναι έμψυχος νόμος» διατυ-
πώθηκε για πρώτη φορά στην πραγματεία του Ψευδο-Αρ-
χύτα Περί νόμου και δικαίοσύνης, που διασώθηκε από τον 
Στοβαίο μαζί με την πραγματεία του Διοτογένους για την 
κυριαρχία. Ανεξάρτητα από το αν η υπόθεση του Γκρούππε 
(Grappe), σύμφωνα με την οποία οι πραγματείες αυτές έχουν 
γραφεί από έναν Αλεξανδρινό εβραίο τον Ιο αιώνα μ.Χ. , 
αληθεύει ή όχι, είναι βέβαιο ότι έχουμε να κάνουμε με μια 
ομάδα κειμένων τα οποία, υπό το κάλυμμα της πλατωνικής 
ή πυθαγόρειας κατηγορίας, προσπαθούν να θεμελιώσουν μια 
αντίληψη κατά την οποία η κυριαρχία εξαιρείται τελείως των 
νόμων, αλλά παρ' όλα αυτά αποτελεί η ίδια πηγή νομιμό-
τητας. Στο κείμενο του Ψευδό-Αρχύτα αυτό εκφράζεται με 
τη διάκριση ανάμεσα στον κυρίαρχο (βασιλεύς^^ ), που είναι 
ο νόμος, και στον αξιωματούχο (άρχων^^), που περιορίζεται 
στην τήρησή του. Η ταύτιση μεταξύ νόμου και κυρίαρχου έχει 
ως συνέπεια ο νόμος να διακρίνεται σε «έμψυχο» νόμο, που 
ιεραρχικά είναι ανώτερος, και σε γραπτό νόμο (γράμμα^^), 
που υποτάσσεται στον πρώτο: «Πιστεύω πως κάθε κοινωνία 
αποτελείται από έναν άρχοντα (τον αξιωματούχο που διοι-
κεί), ένα διοικούμενο και, τρίτον, από τους νόμους. Από 
αυτούς κυρίαρχος είναι ο έμψυχος (ο μεν έμφνχος ο βασι-
λεύς^^)^ ενώ ο άψυχος είναι το γράμμα. Το πρωταρχικό στοι-
χείο είναι ο νόμος, ο βασιλιάς είναι έννομος, ο αξιωματού-
χος συμμορφώνεται (προς το νόμο), ο διοικούμενος είναι 
ελεύθερος και ολόκληρη η πόλη είναι ευτυχισμένη* αν όμως 
σημειωθεί παρέκκλιση, ο κυρίαρχος γίνεται τύραννος, ο α-
ξιωματούχος δε συμμορφώνεται προς το νόμο και η κοινω-
νία δυστυχεί» (Delatte Α., 1922, σ. 84). 
Με μια σύνθετη στρατηγική, η οποία παρουσιάζει αναλογίες 
με την κριτική που ασκεί ο Παύλος στον εβραϊκό νόμο (η 
ομοιότητα ενίοτε εντοπίζεται και στο κείμενο: Προς Ρω-

^̂  Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
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Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
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μα(ους 3, 21: xcopiç νόμου Βιχοίίοσύνη^^ ' Διοτογένης: άνευ 
νόμου δικαιοσύνη' αλλά και στον Ψευδό-Αρχύτα ο νόμος 
αναφέρεται ως «γράμμα», ακριβώς όπως και στον Παύλο), 
άνομα στοιχεία εισάγονται στην noXrf^ μέσω του κυρίαρχου, 
χωρίς φαινομενικά να θίγονται τα πρωτεία του νόμου (πράγ-
ματι, ο κυρίαρχος είναι «έμψυχος νόμος»). 

5.4. Η μυστική αλληλεγγύη μεταξύ ανομίας και δι-
καίου εκδηλώνεται και α ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο 
αντιπροσωπεύει μια συμμετρική και, κατά κάποιον τρό-
πο, αντίστροφη μορφή του αυτοκρατορικού iustitium. Οι 
λαογράφοι και οι ανθρωπολόγοι έχουν από καιρό εξοι-
κειωθεί μ' εκείνες τις περιοδικές γιορτές —όπως τα Αν-
θεστήρια και τα Σατουρνάλια του κλασικού κόσμου ή το 
σαριβαρί και το καρναβάλι της μεσαιωνικής και νεότερης 
εποχής— που χαρακτηρίζονται από την αχαλίνωτη ελευ-
θερία, την αναστολή και την ανατροπή των δικαιικών και 
κοινωνικών σχέσεων οι οποίες διέπουν την κανονική τάξη. 
Κατά τη διάρκεια των γιορτών αυτών, που συναντώνται 
με παραπλήσια χαρακτηριστικά σε διαφορετικές εποχές 
και πολιτισμούς, οι άνθρωποι μεταμφιέζονται και συ-
μπεριφέρονται σαν ζώα, τα αφεντικά υπηρετούν τους δού-
λους, οι άντρες και οι γυναίκες αλλάζουν ρόλους, ενώ οι 
εγκληματικές πράξεις θεωρούνται νόμιμες ή, πάντως, δεν 
τιμωρούνται. Εν ολίγοις, οι γιορτές αυτές εγκαινιάζουν μια 
περίοδο ανομίας, που κερματίζει και προσωρινά ανατρέπει 
την κοινωνική τάξη. Οι μελετητές συναντούσαν ανέκαθεν 
δυσκολίες στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν αυτές τις 
ξαφνικές εκρήξεις ανομίας στο εσωτερικό ευνομούμενων 
κοινωνιών και κυρίως την ανοχή που επιδείκνυαν οι αρχές, 
τόσο οι θρησκευτικές όσο και οι πολιτικές, έναντί τους. 

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
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Σε αντίθεση με την ερμηνεία η οποία τις ανάγει στους 
αγροτικούς κύκλους που συνδέονταν με το ηλιακό ημερο-
λόγιο [Μάνχαρντ (Mamnhardt, Φρέιζερ (Frazer)] ή με έ-
ναν περιοδικό τελετουργικό καθαρμό [Ουέστερμαρκ (Wester-
Ynarck)], ο Καρλ Μέουλι (Karl Meall), με μια ιδιοφυή 
έμπνευση, συσχέτισε τις ανομικές γιορτές με την κατάστα-
ση αναστολής του νόμου που χαρακτηρίζει ορισμένους αρ-
χαϊκούς νομικούς θεσμούς, όπως τη γερμανική Fried-
losigkeit^^ ή την καταδίωξη του vargus^^ στο αρχαίο αγ-
γλικό δίκαιο. Σε μια σειρά υποδειγματικών μελετών, ο 
Μέουλι έδειξε ότι οι ταραχές και οι βιαιότητες που ανα-
φέρονταν λεπτομερώς στις μεσαιωνικές περιγραφές των 
σαριβαρί και άλλων ανομικών φαινομένων αναπαρήγαν με 
ακρίβεια τις διάφορες φάσεις από τις οποίες αποτελούνταν 
το σκληρό τελετουργικό με το οποίο εκδίωκαν τον Friedlos 
και το ληστή από την κοινότητα, κατέστρεφαν τα σπίτια 
τους και δηλητηρίαζαν ή έκαναν υφάλμυρο το νερό των 
πηγαδιών. Οι κωμικές ενέργειες που περιγράφονται στο 
αδιανόητο σαριβαρί του Roman de Fauvel^^ {Li un montret 

Εκτενής αναφορά στην έννοια αυτή γίνεται στο βιβλίο του Τζ. Αγκαμπέν, 
Homo Sacer — Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή, μτφρ. Παναγιώτης Τσιαμού-
ρας, εκδ. Scripta, Αθήνα 2005, σ. 169. Συγκεκριμένα: «...της θεωρίας της Fried-
losigkeit που είχε επεξεργαστεί προς τα μέσα του 19ου αιώνα ο Γερμανός νομομα-
θής Βίλχελμ Έντουαρντ Βίλντα (Wilhelrn Eduard Wllda) (1800-1856), σύμφωνα 
με την οποία το αρχαίο γερμανικό δίκαιο θεμελιωνόταν στην έννοια της ειρήνης 
(Fried) και στον αντίστοιχο αποκλεισμό από την κοινότητα του κακοεργού στοι-
χείου, που για το λόγο αυτό καθίστατο friedlos, άνευ ειρήνης και, συνεπώς, ως τέ-
τοιο μπορούσε να φονευθεί από οποιονδήποτε δίχως ο τελευταίος να διαπράττει αν-
θρωποκτονία, δηλαδή χωρίς η πράξη του να θεωρείται ανθρωποκτονία». (Σ.τ.Μ.) 

Του εκτός νόμου. (Σ.τ.Μ.) 

Πρόκειται για ποίημα του 14ου αιώνα, το οποίο αποδίδεται στο Γάλλο 
βασιλικό υπάλληλο Ζερβαί Ντυ Μπυ (Gervais da Bus). Δημοσιεύτηκε στο Πα-
ρίσι το 1314 και θεωρήθηκε αλληγορία που με έμμεσο τρόπο ασκεί κριτική στο 
κράτος και στην Εκκλησία, μέσω μιας ευφάνταστης ομολογουμένως μεταφοράς: 
ένας γάιδαρος γίνεται κυρίαρχος στο σπίτι του αφέντη του. Αν και κατηγορήθη-
κε ως επαναστατικό και αιρετικό, το ποίημα γνώρισε γενικώς μεγάλη επιτυχία. 
Το όνομα του γαϊδάρου Φοβέλ (Fauvel) μπορεί να γραφεί και fau-vel, που ση-
μαίνει συγκεκαλυμμένο ψέμα. (Σ.τ.Μ.) 
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son cul au vant, / Li autre rompet un auvent, L'un cassoit 
fenestrcs et huis, /L'autregetoi le sel ou puis, /L'un geroit 
le brun aus visages; / Trop estoient lès et sauvages) παύουν 
να παρουσιάζονται ως μέρη ενός αθώου πανδαιμόνιου και 
η μια μετά την άλλη αρχίζουν να αντιστοιχούν και να 
εντάσσονται στο Lex Baiuvariorum^^ ή στους ποινικούς θε-
σμούς των μεσαιωνικών πόλεων. Το ίδιο μπορεί να ειπω-
θεί και για τα πειράγματα που γίνονταν στις γιορτές των 
μεταμφιεσμένων, αλλά και στις γιορτές όπου τα παιδιά με-
ταμφιεσμένα περιφέρονταν από σπίτι σε σπίτι, τιμωρώντας 
όποιον απέφευγε την υποχρέωση να τους δίνει δώρα και 
γλυκά με μια βιαιότητα της οποίας το Χάλοουιν μόλις και 
διατηρεί την ανάμνηση. «Σαρφαρί είναι μια από τις πολ-
λές ονομασίες, που διέφεραν ανάλογα με τη χώρα και την 
περιοχή, μιας αρχαίας και ευρέως διαδεδομένης λαϊκής 
πρακτικής απόδοσης δικαιοσύνης, που λάμβανε αν όχι 
όμοιες τουλάχιστον παραπλήσιες μορφές. Τέτοιες μορφές 
χρησιμοποιούνταν και από τις κυκλικές γιορτές μεταμφιε-
σμένων για τις τελετουργικές τιμωρίες τους, όπως και από 
τους απώτατους απογόνους τους, τις παραδοσιακές συλ-
λογές προσφορών από παιδιά. Είναι λοιπόν καθ' όλα δυ-
νατό να χρησιμεύσουν για την ερμηνεία φαινομένων τύπου 
σαρφαρί. Μια πιο προσεκτική (χνάλυατι δείχνει ότι αυτά 
που εκ πρώτης όψεως έμοιαζαν με χονδροειδή και έντονα 
πειράγματα, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά σαφώς 
καθορισμένα παραδοσιακά έθιμα και νομικές μορφές, μέσω 
των οποίων από αμνημονεύτων χρόνων πραγματοποιούνταν 
ο αποκλεισμός και η εξορία» (Meall, 1975, σ. 473). 

Εάν η υπόθεση του Μέουλι είναι σωστή, η «κατά νό-
μον αναρχία» των ανομικών γιορτών δεν παραπέμπει στα 
αρχαία αγροτικά τελετουργικά που από μόνα τους δεν 
παρέχουν καμία εξήγηση, αλλά αποκαλύπτουν την παρο-

Βαυαρικός νόμος. (Σ.τ.Μ.) 

tas 



ΚΑΓΛ^ΓΛΙΙΙ ΚΕΛΙΙ·ΚΪ:ΙΙΙ 

δική μορφή της εντός του δίκαιου ανομίας, την κατάστα-
ση εκτάκτου ανάγκης ως ανομικής ενόρμησης που περιέ-
χεται στην ιδια την καρδιά του νόμου. 

Εν ολίγοις, οι ανομικές γιορτές στοχεύουν προς μια 
ζώνη στην οποία, αφενός, η μέγιστη υπαγωγή της ζωής 
στο δίκαιο μετατρέπεται σε ελευθερία και ακολασία και, 
αφετέρου, η πιο ξέφρενη ανομία παρουσιάζει την παροδι-
κή σύνδεσή της με το νόμο: με άλλα λόγια, στοχεύει προς 
την πραγματική κατάσταση εξαίρεσης σαν κατώφλι αδια-
φορίας ανάμεσα στην ανομία και στο δίκαιο. Στην επίδει-
ξη του πένθιμου χαρακτήρα κάθε γιορτής και του γιορτι-
νού χαρακτήρα κάθε πένθους, το δίκαιο και η ανομία α-
ποκαλύπτουν την απόστασή τους και συγχρόνως τη μυστι-
κή αλληλεγγύη τους. Είναι λες και το δικαιικό σύμπαν — 
και γενικότερα το πλαίσιο κάθε ανθρώπινης δράσης, εφό-
σον σχετίζεται με το δίκαιο— να προβάλλεται ως ένα 
δυναμικό πεδίο στο οποίο κινούνται δύο συγκλίνουσες και 
ταυτόχρονα αντιτιθέμενες δυνάμεις: η μια πηγαίνει από 
τον κανόνα στην ανομία και η άλλη οδηγεί από την ανο-
μία στο νόμο και στον κανόνα. Εξ ου κι ένα διπλό παρά-
δειγμα, που σημαδεύει το δικαιικό πεδίο με μια βασική 
αμφισημία: από τη μια πλευρά, μια κανονιστική τάση με 
τη στενή έννοια του όρου, που επιδιώκει να αποκρυσταλ-
λωθεί α ένα αυστηρό σύστημα κανόνων, η σύνδεση του 
οποίου με τη ζωή, αν όχι αδύνατη, είναι εντούτοις προ-
βληματική (το απόλυτο καθεστώς δικαίου όπου τα πάντα 
διέπονται από κανόνες)· από την άλλη, μια ανομική τάση 
που καταλήγει στην κατάσταση εξαίρεσης ή στην ιδέα του 
κυρίαρχου ως έμψυχου νόμου, στην οποία μια ισχύς νόμου 
χωρίς κανόνες δρα ως καθαρή περίληψη της ζωής. 

Οι ανομικές γιορτές δραματοποιούν αυτή τη μη αναγώ-
γιμη αμφισημία των νομικών συστημάτων και συγχρόνως 
δείχνουν ότι εκείνο που διακυβεύεται στη διαλεκτική των 
δύο αυτών δυνάμεων είναι η ίδια η σχέση ανάμεσα στο 
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δίκαιο και στη ζωή. Συγκεκριμένα, οι δυνάμεις ετούτες 
εγκωμιάζουν και αναπαράγουν παροδικά την ανομία, μέ-
σω της οποίας ο νόμος εφαρμόζεται στο χάος και στη ζωή, 
αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση στην κατάσταση εξαίρε-
σης να μετατρέπεται ο ίδιος σε ζωή και έμψυχο χάος. Ίσως 
έχει έρθει η στιγμή να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε 
καλύτερα την ουσιαστική αυτή πλασματική επινόηση, η 
οποία, συνδέοντας τον κανόνα με την ανομία, το νόμο με 
την κατάσταση εξαίρεσης, εξασφαλίζει και τη σχέση με-
ταξύ δικαίου και ζωής. 
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6 Auctoritas και potestas 

6.1. Στην ανάλυσή μας για την κατάσταση εξαίρεσης 
στη Ρώμη, παραλείψαμε να ασχοληθούμε με το πού βα-
σιζόταν η εξουσία της Συγκλήτου να αναστέλλει το δίκαιο 
μέσω του senatus corisultum ultimum και της συνακόλου-
θης κήρυξης του iustitium. Όποιος κι αν ήταν αρμόδιος για 
την κήρυξη του iustitium^ είναι βέβαιο πως σε κάθε περί-
πτωση κηρυσσόταν ex auctoritate patrum^^. Πράγματι, 
είναι γνωστό ότι ο όρος που χρησιμοποιούνταν στη Ρώμη 
για να δηλώσει to πιο χαρακτηριστικό προνόμιο της Συ-
γκλήτου δεν ήταν ούτε το Imperium ούτε η potestas (χΧλά 
η auctoritas^^: auctoritas patrum είναι η φράση που ορίζει 
τον ειδικό ρόλο της Συγκλήτου στο ρωμαϊκό σύνταγμα. 

Με τον τύπο αυτό της auctoritas —και συγκεκριμένα 

Με την έγκριση των πατέρων. Η Σύγκλητος απαρτιζόταν από τους γη-
ραιότερους πατρικίους, πιθανότατα απ' όσους είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος 
της ηλικίας τους. Τα μέλη της εκλέγονταν από το βασιλιά και ονομάζονταν 
senatores (συγκλητικοί), εφόσον όμως εκτελούσαν τα καθήκοντά τους σε συνε-
δρία καλούνταν patres. Ήταν σώμα συμβουλευτικό του βασιλιά και σε αυτήν 
ανήκε η εξουσία να επικυρώνει τις αποφάσεις του λαού {patrum auctoritas) από 
την τυπική και όχι από την ουσιαστική τους άποψη. (Σ.τ.Μ.) 

^̂  Και οι τρεις έννοιες μπορούν να αποδοθούν με τον όρο εξουσία. Πιο συ-
γκεκριμένα, στο ρωμαϊκό δίκαιο Imperium ήταν η συγκέντρωση της απόλυτης 
εξουσίας στο ίδιο άτομο, σε αντίθεση με την καθιερωμένη διάκριση των εξου-
ακόν στα σύγχρονα πολιτεύματα, ενώ potestas ήταν η εξουσία που είχε κάθε 
άρχοντας, εντός όμως του κύκλου της αρμοδιότητάς του. (Σ.τ.Μ.) 
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λόγω της αντίθεσής της με την potestas— βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι μ' ένα φαινόμενο, ο ορισμός του οποίου τόσο 
στην ιστορία του δικαίου όσο και γενικότερα στη φιλοσο-
φία και στην πολιτική θεωρία μοιάζει να προσκρούει σε 
σχεδόν ανυπέρβλητα εμπόδια και απορίες. «Είναι εξαιρε-
τικά δύσκολο —έγραφε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 
ένας Γάλλος ιστορικός του ρωμαϊκού δικαίου— να ανα-
γάγουμε τις διάφορες νομικές πτυχές της auctoritas σε μία 
μόνο έννοια» (Magdelam, 1990, σ. 685), ενώ, στα τέλη 
της ίδιας δεκαετίας, η Χάννα Άρεντ άνοιξε το δοκίμιό της 
Οτη the Concept ofPower παρατηρώντας ότι η εξουσία είχε 
σε τέτοιο βαθμό «εξαφανιστεί από το σύγχρονο κόσμο», 
ώστε ελλείψει μιας οποιασδήποτε «αυθεντικής και αδιαμ-
φισβήτητης» εμπειρίας της, «ο ίδιος ο όρος επισκιάστηκε 
εντελώς από τις αντιπαραθέσεις και τις συγχύσεις» 
(Aremdt, 1961, σ. 91). Δεν υπάρχει ίσως καλύτερη επι-
βεβαίωση για τη σύγχυση αυτή —και τις αμφισημίες που 
συνεπάγεται— από το γεγονός ότι η Άρεντ επιχείρησε να 
επαναδιατυπώσει την άποψή της για την εξουσία λίγα 
χρόνια μόνο αφότου οι Αντόρνο (Adorno) καιΈλσε Φρέν-
κελ-Μπρούνσβικ (Else Frenkel-Brunswick) εξαπέλυσαν τη 
μετωπική επίθεσή τους ενάντια στην «αυταρχική προσω-
πικότητα». Από την άλλη πλευρά, καταγγέλλοντας με 
ορμή «τη φιλελεύθερη ταύτιση της εξουσίας με την τυραν-
νία» (ο.τΓ., σ. 97), η Άρεντ πιθανότατα δεν αντιλαμβανό-
ταν ότι συμμεριζόταν την ίδια άποψη μ' ένα συγγραφέα 
που ασφαλώς της ήταν αντιπαθής. 

Πράγματι, το 1931, σε μια μπροσούρα με τον εύγλωτ-
το τίτλο Der Hüter der Verfassung [Ο φύλακας του συ-
ντάγματος], ο Καρλ Σμιτ προσπάθησε να ορίσει την ου-
δέτερη εξουσία του προέδρου του Ράιχ στην κατάσταση 
εξαίρεσης, αντιπαραθέτοντας διαλεκτικά την auctoritas με 
την potestas. Με λόγια που προαναγγέλλουν την επιχει-
ρηματολογία της Άρεντ και αφού υπενθυμίζει ότι τόσο ο 
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Μποντέν (Bodlr^) όσο και ο Χομπς (Hobbes) ήταν ακόμα 
σε θέση να εκτιμούν τη σημασία της διάκρισης, παραπο-
νιέται για «την έλλειψη παράδοσης στη σύγχρονη θεωρία 
για το κράτος, που αντιτάσσει την εξουσία στην ελευθε-
ρία, την εξουσία στη δημοκρατία σε τέτοιο σημείο, ώστε 
να συγχέεται η εξουσία με τη δικτατορία» (Schmaltt, 1931, 
σ. 137).Ήδη το 1928, στην πραγματεία του για το συνταγ-
ματικό δίκαιο, παρότι δεν προσδιόρισε την αντίθεση, ο 
Σμιτ την επικαλούνταν για «τη μεγάλη της σπουδαιότη-
τα στη γενικότερη θεωρία για το κράτος» και παρέπεμπε 
για τον ορισμό της στο ρωμαϊκό δίκαιο («η Σύγκλητος είχε 
την auctoritas, ενώ, αντίθετα, από το λαό απορρέουν η 
potestas και το imperium» [Schmaltt, 1928, σ. 109]). 

Το 1968, σε μια μελέτη για την έννοια της εξουσίας που 
δημοσιεύτηκε σε ένα Festgabe^^ για τα ογδόντα χρόνια του 
Σμιτ, ένας Ισπανός μελετητής, ο Χέσους Φουέγιο (Jesus 
Fueyo), σχολίαζε ότι η σύγχυση που επικρατεί σήμερα 
μεταξύ της auctoritas και της potestas —«δύο ιδέες που 
εκφράζουν την αρχική έννοια μέσω της οποίας ο ρωμαϊ-
κός λαός αντιλαμβανόταν τη συλλογική ζωή του» (Fueyo, 
1968, σ. 212)— και η σύγκλισή τους προς την έννοια της 
κυριαρχίας «υπήρξε η αιτία για τη φιλοσοφική ανεπάρκεια 
της σύγχρονης θεωρίας για το κράτος»· αμέσως μετά 
πρόσθετε ότι αυτή η σύγχυση «δεν είναι μόνο ακαδημαϊ-
κή, αλλά υπάγεται στην πραγματική διαδικασία που οδή-
γησε στη διαμόρφωση της νεότερης πολιτικής τάξης» 
(ο.τΓ., σ. 213). Στο σημείο ετούτο πρέπει να προσπαθήσου-
με να κατανοήσουμε τη σημασία αυτής της «σύγχυσης» που 
εγγράφεται στη δυτική πολιτική σκέψη και πρακτική. 

® Το γεγονός ότι η έννοια της auctoritas είναι σαφώς ρω-
μαϊκή αποτελεί κοινό τόπο, έτσι όπως στερεότυπη είναι και 

Τιμητικό τόμο. (Σ.τ .Μ.) 
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η αναφορά στον Δίωνα Κάσσιο προκειμένου να αποδ»ιχθε( 
η αδυναμία μετάφρασής της στα ελληνικά. Λλλά ο Δίων 
Κάσσιος, που ήταν ένας εξαιρετικός γνώστης του ρωμαϊκού 
δικαίου, δεν ισχυρίζεται, όπως συνήθως λέγεται, ότι ο όρος 
είναι αδύνατον να μεταφραστεί* λέει, για την ακρίβεια, ότι 
δεν μπορεί να μεταφραστεί καθάττα^®, «άπαξ διά παντός» 
{ελληνικά αυτό καθάπαξ αδύνατον εστ̂ ^̂  [Δίων Κάσσιος, 55, 
3]). Εν ολίγοις, το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά πρέπει να 
αποδίδεται στα ελληνικά με διαφορετικούς όρους, ανάλογα 
με το κείμενο, πράγμα όμως που είναι προφανές, δεδομένης 
της ευρύτητας της έννοιας. Συνεπώς, ο Δίων δεν είχε κατά 
νου μια ρωμαϊκή ιδιαιτερότητα του όρου, όσο τη δυσκολία 
απόδοσής του με μία μόνο σημασία. 

6.2. Η επίλυση του προβλήματος δυσχεραίνεται από 
το γεγονός ότι η έννοια της auctoritas αναφέρεται σε μια 
σχετικά ευρεία νομική φαινομενολογία, που αφορά τόσο 
το ιδιωτικό όσο και το δημόσιο δίκαιο. Θα ήταν καλύτε-
ρα να αρχίσουμε την ανάλυσή μας από το πρώτο, για να 
επαληθεύσουμε στη συνέχεια αν είναι δυνατόν να ενοποιή-
σουμε τις δύο αυτές πλευρές. 

Σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό δίκαιο, auctoritas είναι η 
ιδιότητα του auctor^^^ του προσώπου δηλαδή που sut iuris^^ 
(ο pater familias^^) επεμβαίνει —προφέροντας τη φράση 
auctor fio^^— για να παράσχει έτσι νομική εγκυρότητα 
στην πράξη ενός ατόμου που από μόνο του δε δύναται να 
επιτελέσει μια έγκυρη νομική πράξη. Έτσι, η auctoritas 
του επιτρόπου καθιστά έγκυρη την πράξη του ανίκανου 
ατόμου και η auctoritas του πατέρα «εγκρίνει», δηλαδή 

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
Θεμελιωτή, ιδρυτή, εγγυητή. (Σ.τ.Μ.) 
Αυτεξούσια. (Σ.τ.Μ.) Μ 
Αρχηγός της οικογένειας. (Σ.τ.Μ.) 
Εγκρίνω, επιδοκιμάζω. (Σ.τ.Μ.) 
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καθιστά έγκυρο, το γάμο του γιου in potestate^^. Με ανά-
λογο τρόπο, ο πωλητής (σε μια mancipatio^^ ) είναι υπο-
χρεωμένος να βοηθήσει τον αγοραστή να επικυρώσει τον 
τίτλο ιδιοκτησίας του κατά τη διάρκεια εκδίκασης της 
διεκδικητικής αγωγής που έχει εγείρει κάποιος τρίτος. 

Ο όρος προέρχεται από το ρήμα augeo^^: auctor είναι 
is qui augef^, αυτός που αυξάνει, επιτείνει ή τελειοποιεί 
την πράξη —ή τη νομική κατάσταση— κάποιου άλλου. 
Στο τμήμα του δικού του Vocabolario που είναι αφιερω-
μένο στο δίκαιο, ο Μπενβενίστ (Benveniste) προσπάθησε 
να δείξει ότι η αρχική σημασία του ρήματος augeo —το 
οποίο, στο ινδοευρωπαϊκό γλωσσικό περιβάλλον, συγγε-
νεύει στενά με όρους που δηλώνουν τη δύναμη— δεν εί-
ναι απλώς «αυξάνω κάτι που ήδη υπάρχει», αλλά «δη-
μιουργώ κάτι εξαρχής, κάνω να υπάρξει». Στην πραγμα-
τικότητα, στο κλασικό δίκαιο, οι δύο σημασίες δεν είναι 
σε καμία περίπτωση αντιφατικές. Πράγματι, ο ελληνορω-
μαϊκός κόσμος δε γνωρίζει τη δημιουργία ex nihtlo^^^, 
αλλά κάθε δημιουργική πράξη προϋποθέτει πάντοτε και 
κάτι άλλο, μια άμορφη ύλη ή ένα ατελές ον που πρόκει-
ται να τελειοποιηθεί ή να αυξηθεί. Κάθε δημιουργία εί-
ναι πάντοτε συν-δημιουργία, έτσι όπως κάθε δημιουργός 
είναι πάντα συν-δημιουργός.Όπως παραστατικά έχει γρά-
ψει ο Μαντλαίν, «η auctoritas δεν είναι από μόνη της 
αρκετή: είτε είναι αυτή που εγκρίνει είτε είναι αυτή που 
επικυρώνει, προϋποθέτει μια ξένη δραστηριότητα που να 
είναι έγκυρη» (Magdelaln, 1990, σ. 685). Κατά συνέπεια, 
προκειμένου να μπορέσει κάτι να υπάρξει στο δίκαιο, εί-

Τπεξούσιου. (Σ.τ .Μ.) 
Μεταβίβαση κυριότητας. (Σ.τ .Μ.) 
Αυξάνω, μεγαλώνω, επιτείνω. (Σ.τ .Μ.) 
Αυτός που αυξάνει. (Σ.τ .Μ.) 
Εκ του μηδενός. (Σ.τ .Μ.) 
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ναι απαραίτητη μια σχέ(τη ανάμεσα σε δύο στοιχεία (ή σε 

δύο αντικείμενα): ανάμεσα σε αυτό που ενισχύεται από την 
auctoritas και α εκείνο που παίρνει την πρωτοβουλία της 
πράξης, υπό τη στενή έννοια του όρου. Εάν τα δύο στοι-
χεία ή τα δύο αντικείμενα συμπίπτουν, τότε η πράξη εί-
ναι τέλεια. Εάν, αντίθετα, μεταξύ τους παρατηρείται δια-
φορά ή έλλειψη συνοχής, τότε είναι απαραίτητη η παρέμ-
βαση της auctoritas, ώστε η πράξη να είναι έγκυρη. Από 
πού όμως απορρέει η «ισχύς» του auctor; Και τι ακριβώς 
είναι αυτή η δύναμη του augere; 

Έχει καίρια παρατηρηθεί ότι η auctoritas επ' ουδενί δε 
σχετίζεται με την αντιπροσώπευση, στην οποία οι πράξεις 
που επιτελούνται από τον εντολοδόχο ή από ένα νόμιμο 
αντιπρόσωπο αποδίδονται στον εντολέα. Η πράξη του 
auctor δε βασίζεται σε μια νομική εξουσία αντιπροσώπευ-
σης με την οποία έχει περιβληθεί (σε σχέση με το ανήλι-
κο ή ανίκανο άτομο): απορρέει απευθείας από τη θέση του 
ως pater. Με τον ίδιο τρόπο η πράξη του πωλητή, που πα-
ρεμβαίνει ως auctor για να υπερασπιστεί τον αγοραστή, 
σε καμία περίπτωση δε σχετίζεται με το δικαίωμα εγγύη-
σης με τη σύγχρονη έννοια. Έτσι, ο Πιερ Νοάιγ (Pierre 
Noailles), ο οποίος τα τελευταία χρόνια της ζωής του προ-
σπάθησε να στοιχειοθετήσει μια ενιαία θεωρία για την 
auctoritas στο ιδιωτικό δίκαιο, μπόρεσε να γράψει ότι 
είναι «μια συμφυής με το πρόσωπο ιδιότητα και πρωταρ-
χικά με το φυσικό πρόσωπο [...], το προνόμιο που απολαύει 
ένας Ρωμαίος, υπό τις αναγκαίες συνθήκες, να χρησιμεύει 
ως θεμέλιο στη νομική κατάσταση που δημιουργείται από 
άλλους» (Noailles, 1948, σ. 274). «Όπως όλες οι δυνά-
μεις του αρχαϊκού δικαίου —προσθέτει— που ήταν οικο-
γενειακές, ιδιωτικές ή δημόσιες, έτσι και η auctoritas είχε 
επινοηθεί με βάση το μονομερές μοντέλο για το καθαρό 
και απλό δίκαιο, χωρίς υποχρεώσεις ή κυρώσεις» (ο.ττ.). 
Παρ' όλα αυτά, αρκεί να σκεφτούμε τη διατύπωση auctor 
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fio (και όχι απλά auctor για να αντιληφθούμε ότι 
συνεπάγεται όχι τόσο την εκούσια άσκηση ενός δικαιώμα-
τος, όσο την υλοποίηση της απρόσωπης δύναμης του ίδιου 
του auctor. 

6.3. Στο δημόσιο δίκαιο η auctoritas δηλώνει, όπως 
είδαμε, το πιο χαρακτηριστικό προνόμιο της Συγκλήτου. 
Κατά συνέπεια, ενεργά υποκείμενα του προνομίου αυτού 
είναι οι patres: auctoritas patrum και patres auctores 
ûunt^^^ είναι κοινές εκφράσεις που φανερώνουν την ιδιο-
συστασία της Συγκλήτου. Παρ' όλα αυτά, οι ιστορικοί του 
δικαίου συναντούσαν ανέκαθεν δυσκολίες στον προσδιορι-
σμό του ρόλου της. Ο Μόμσεν παρατήρησε ότι η Σύγκλη-
τος δεν αναπτύσσει δική της δράση, αλλά μπορεί να δρα 
μόνο με τη σύμπραξη του άρχοντα ή για να συμπληρώσει 
τις αποφάσεις των λαϊκών συνελεύσεων, επικυρώνοντας 
τους νόμους. Επίσης, δεν μπορεί να διατυπώσει την άπο-
ψή της χωρίς να της ζητηθεί από τους άρχοντες· μπορεί 
μόνο να ζητά ή «συμβουλεύει» —consultum είναι ο τεχνι-
κός όρος— δίχως εντούτοις η «συμβουλή» της να είναι 
ποτέ δεσμευτική με απόλυτο τρόπο. Si eis videatur, εάν 
σε αυτούς (στους άρχοντες) φαίνεται σκόπιμο, είναι η δια-
τύπωση της συγκλητικής οδηγίας* στην πιο ακραία περί-
πτωση του ύστατου συγκλητικού δόγματος, η διατύπωση 
είναι ελάχιστα πιο εμφαντική: videant consules. Ο Μόμ-
σεν αποκαλύπτει τον ιδιαίτερο αυτό χαρακτήρα της auctori-
tas γράφοντας ότι είναι «κάτι λιγότερο από διαταγή και κά-
τι περισσότερο από συμβουλή» (Moirmnasein, 1969, σ. 1034). 

Σε κάθε περίπτωση, είναι βέβαιο πως η auctoritas δε 
σχετίζεται με την potestas ή το imperium των αρχόντων 

Είμαι εγγυητής. (Σ.τ .Μ.) 

Οι πατέρες εγκρίνουν. (Σ.τ .Μ.) 
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ή του λαού. Ο συγκλητικός δεν είναι άρχοντας και σχε-
δόν ποτέ δε βρίσκουμε να χρησιμοποιείται για τις «συμ-
βουλές» του το ρήμα iubere^^^, που προσδιορίζει τις απο-
φάσεις των αρχόντων ή του λαού. Παρ' όλα αυτά, με μια 
αναλογία που θυμίζει έντονα τη μορφή του auctor στο 
ιδιωτικό δίκαιο, η auctoritas patrum παρεμβαίνει για να 
επιβεβαιώνει και να καταστήσει παντελώς έγκυρες τις 
αποφάσεις των λαϊκών συνελεύσεων. Η ίδια διατύπωση 
{auctor fio) χαρακτηρίζει τόσο τη δράση του επιτρόπου που 
συμπληρώνει την πράξη του ανηλίκου όσο και τη συγκλη-
τική επιβεβαίωση των λαϊκών αποφάσεων. Η αναλογία 
βέβαια δε σημαίνει αναγκαστικά πως ο λαός πρέπει να 
θεωρείται ως ανήλικο άτομο σε σχέση με το οποίο οι patres 
δρουν ως επίτροποι: το σημαντικό είναι ότι και σε αυτή 
την περίπτωση συναντούμε εκείνον το δυϊσμό των στοι-
χείων που στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου χαρακτηρί-
ζει την τέλεια νομική πράξη. Auctoritas και potestas εί-
ναι εντελώς διακριτές και εντούτοις σχηματίζουν από κοι-
νού ένα δυαδικό σύστημα. 

® Η πολεμική μεταξύ των μελετητών που τείνουν να ενο-
ποιήσουν υπό ένα μόνο παράδειγμα την auctoritas patrum 
και τον auctor του ιδιωτικού δικαίου αποσοβείται εύκολα, 
αν σκεφτεί κανείς ότι η αναλογία δεν αφορά τις μεμονωμέ-
νες μορφές αλλά την ίδια τη δομή της σχέσης ανάμεσα στα 
δύο στοιχεία, η ενοποίηση των οποίων συνιστά μια τέλεια 
πράξη.Ήδη ο Χάινζε (Heinze), σε μια μελέτη του 1925 που 
άσκησε σημαντική επιρροή στους ρωμαϊστές, προσδιόριζε το 
κοινό στοιχείο ανάμεσα στο ανήλικο άτομο και στο λαό ως 
εξής: «Το ανήλικο άτομο και ο λαός είναι έτοιμοι να δεσμευ-
τούν προς μια δεδομένη κατεύθυνση, αλλά η δέσμευσή τους 
δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία κά-
ποιου άλλου ατόμου» (Heimze, 1925, σ. 350). Δεν πρόκει-
ται δηλαδή για μια υποτιθέμενη τάση των μελετητών «να 

Διατάσσω, παραγγέλλω, δίνω εντολή. (Σ.τ.Μ.) 

34 



At^rroHiTAs ΚΛΙ rnrh.sTAs 

παρουσιάζουν το δημόσιο δίκαιο από την άποψη του ιδιωτι-
κού» (Blscardl, 1987, σ. 119), αλλά για μια δομική αναλο-
γία που αφορά, όπως θα δούμε, την ίδια τη φύση του δικαίου. 
Η νομική εγκυρότητα δεν είναι πρωταρχικό χαρακτηριστι-
κό των ανθρώπινων πράξεων, αντίθετα πρέπει να κοινωνεί-
ται σε αυτούς μέσω μιας «δύναμης που εκχωρεί τη νομιμό-
τητα» (Magdelam, 1990, σ. 686). 

6.4 Ας προσπαθήσουμε να ορίσουμε καλύτερα τη φύση 
αυτής της «δύναμης που εκχωρεί τη νομιμότητα» στη 
σχέση της με την potestas των αρχόντων και του λαού. Οι 
απόπειρες κατανόησης ετούτης της σχέσης δεν έχουν λά-
βει υπόψη ακριβώς αυτή την ακραία μορφή της auctoritas, 
που είναι και το ζητούμενο στο έσχατο συγκλητικό δόγ-
μα και στο iustitium. Το iustitium —το είδαμε άλλωστε— 
επιφέρει την καθεαυτό αναστολή της έννομης τάξης. Συ-
γκεκριμένα, οι ύπατοι περιορίζονται στην κατάσταση των 
ιδιωτών (in privato abditi), ενώ κάθε πολίτης δρα λες και 
είναι περιβεβλημένος με κάποιο imperium. Με μια αντί-
στροφη αναλογία, το 211 π.Χ., όταν πλησίαζε ο Αννίβας, 
μια συγκλητική οδηγία ανακαλεί το imperium των πρώην 
δικτατόρων, υπάτων και τιμητών [plaçait omries qui 
dictatores, comsules cemsoresve fuissent cum imperio esse, 
donee recessisset a muris hostis^^^ (Αίβιος, 26, 10, 9)]. 
Σε μια ακραία κατάσταση —στην κατάσταση δηλαδή που 
της προσιδιάζει, αν αληθεύει πως ανέκαθεν η εξαίρεση και 
η ακραία κατάσταση συνιστούσαν το πιο ιδιαίτερο γνώρι-
σμα ενός νομικού θεσμού— η auctoritas δίνει την εντύ-
πωση πως δρα ως δύναμη που αναστέλλει την potestas 
όπου αυτή υπήρχε χαι την ενεργοποιεί όπου πλέον δεν 

"" Καλό θα ήταν όσοι υπήρξαν δικτάτορες, ύπατοι και τιμητές, με την εξουσία 
που αυτό συνεπάγεται, να λάβουν θέση στα τείχη έως ότου απομακρυνθεί ο 
εχθρός. (Κ.τ.Μ.) 
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Tjrav ε)/εργή. Πρόκειται για μια δύναμη, εν ολίγοις, που 
αναστέλλει ή ενεργοποιεί το δίκαιο, αλλά επισήμως δεν 
ισχύει ως τέτοιο. 

Αυτή η σχέση —αποκλεισμού και συγχρόνως συμπλη-
ρωματικότητας— μεταξύ auctoritas και potestas απαντά 
και σε έναν άλλο θεσμό, στον οποίο η auctoritas patrum 
αποκαλύπτει για ακόμα μία φορά τον ιδιαίτερο ρόλο της: 
στο interregnam^^^. Ακόμα και μετά το τέλος της μοναρ-
χίας, όταν, λόγω θανάτου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, 
στην πόλη δεν είχε απομείνει κανένας ύπατος, αλλά ούτε 
και κάποιος άλλος άρχοντας (εκτός από τους αντιπροσώ-
πους των πληβείων), οι patres auctores (η ομάδα δηλα-
δή των συγκλητικών που ανήκε σε μια υπατική οικογέ-
νεια, σε αντίθεση με τους patres conscripti}^^) διόριζαν 
έναν interrex που διασφάλιζε τη συνέχεια της εξουσίας. Η 
διατύπωση που χρησιμοποιούνταν ήταν η εξής: res publica 
ad patres redit ή auspicia ad patres redeunt^^^. Όπως 
έγραψε ο Μαντλαίν, «κατά τη διάρκεια της μεσοβασι-
λείας, το σύνταγμα αναστέλλεται [...]. Η Δημοκρατία 
μένει χωρίς άρχοντες, χωρίς Σύγκλητο, χωρίς λαϊκές 
συνελεύσεις. Τότε η συγκλητική ομάδα των patres συνε-
δριάζει και διορίζει κυριαρχικά τον πρώτο interrex, που 
με τη σειρά του διορίζει το διάδοχό του» (Magdelalm, 
1990, σσ. 359 κ.εξ.). Η auctoritas αποκαλύπτει και σε 
αυτή την περίπτωση τη σχέση της με την αναστολή της 
potestas και συγχρόνως την ικανότητά της να διασφαλί-
ζει σε εξαιρετικές περιστάσεις τη λειτουργία της Δημοκρα-
τίας. Για ακόμα μια φορά το προνόμιο αυτό υπάγεται στην 
αρμοδιότητα των patres auctores ως τέτοιων. Πράγμα-

Μεσοβασιλεια. (Σ.τ.Μ.) 

Εγγεγραμμένους συγκλητικούς. (Σ.τ.Μ.) 

Η res publica επιστρέφει στους πατέρες ή οι οιωνοί επιστρέφονται στους 
πατέρες. (Σ.τ.Μ.) 
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τι, ο πρώτος interrex δεν απολαύει ως άρχοντας κάποιο 
Imperium αλλά μόνο τα auspicia [το δικαίωμα δηλαδή να 
συμβουλεύεται τους θεούς] (ο.ττ., σ. 356)· ο Άππιος Κλαύ-
διος, μαχόμενος κατά των πληβείων για τη σπουδαιότη-
τα των auspicia, επιβεβαιώνει ότι ανήκουν στους patres 
privatim, προσωπικά δηλαδή και αποκλειστικά: nobis 
adeo propria sunt auspicia^ ut [...] privatim auspicia 
habeamus (Λίβιος, 6, 41, 6). H εξουσία ενεργοποίησης της 
κενής potestas δεν είναι μια νομική εξουσία που εκχωρεί-
ται από το λαό ή έναν άρχοντα, αλλά απορρέει άμεσα από 
την προσωπική κατάσταση των patres. 

6.5. Ένας τρίτος θεσμός στον οποίο η auctoritas απο-
καλύπτει τον ιδιαίτερο ρόλο της στην αναστολή του δικαίου 
είναι το hostis iudicatio^^^. Σε εξαιρετικές καταστάσεις, 
όταν ένας Ρωμαίος πολίτης απειλούσε με συνωμοσία ή 
προδοσία την ασφάλεια της πολιτείας, υπήρχε η δυνατό-
τητα να κηρυχθεί από τη Σύγκλητο hostis, δημόσιος εχ-
θρός. Ο hostis iudicatus^^^ δεν μπορούσε απλώς να παρα-
βληθεί με τον εξωτερικό εχθρό, τον hostis alienigena, 
καθώς αυτός έχαιρε πάντοτε της προστασίας του ius 
gemtium^^^ (Nissen, 1877, σ. 27)· στην πραγματικότητα, 
απογυμνωνόταν από κάθε νομική υπόσταση και, κατά 
συνέπεια, ήταν δυνατόν οποιαδήποτε στιγμή να του αφαι-
ρεθούν τα αγαθά του ή να θανατωθεί. Στην περίπτωση 
αυτή η auctoritas δεν αναστέλλει μόνο την έννομη τάξη, 
αλλά το ius civis, την ίδια την υπόσταση του Ρωμαίου 
πολίτη. 

^̂^ Η κήρυξη κάποιου ως εχθρού της res publica. (Σ.τ.Μ.) 
109 

Κηρυγμένος εχθρός. (Σ.τ.Μ.) 
Δίκαιο των εθνών. Πρόκειται για το δίκαιο που εφαρμόζεται τόσο επί 

τ(ι)ν Ρωμαίων πολιτών όσο και επί των ξένων και θεωρείται από τους Ρωμαίους 
κοινό σε όλα τα έθνη. (Σ.τ.Μ.) 
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Τέλος, η σχέση —ανταγωνιστική και συγχρόνως συ-
μπληρωματική— μεταξύ auctoritas και potestas αποκα-
λύπτεται και σε μια ορολογική ιδιαιτερότητα, την οποία 
πρώτος πρόσεξε ο Μόμσεν. Η φράση senatus auctoritas™ 
χρησιμοποιείται με την τεχνική έννοια για να δηλώσει τη 
συγκλητική εκείνη οδηγία η οποία, από τη στιγμή που 
έναντι αυτής έχει εγερθεί intercessio^ '̂̂ , στερείται νομικών 
αποτελεσμάτων και συνεπώς δεν μπορεί σε καμία περί-
πτωση να εκτελεστεί (αν και καταγραφόταν ως τέτοια στις 
πράξεις, auctoritas perscripta). Εν ολίγοις, η auctoritas 
της Συγκλήτου αναδύεται με την πιο απλή και σαφή μορ-
φή της όταν ακυρώνεται από την potestas ενός άρχοντα, 
όταν, σε πλήρη αντίθεση με την ισχύ του δικαίου, ζει ως 
καθαρή γραφή. Η auctoritas φανερώνει εδώ για μια στιγ-
μή την ουσία της: η δύναμη που μπορεί συγχρόνως να 
«εκχωρεί τη νομιμότητα» και να αναστέλλει το δίκαιο 
επιδεικνύει το πιο ιδιαίτερο γνώρισμά της τη στιγμή της 
μέγιστης νομικής αναποτελεσματικότητάς της. Είναι ό,τι 
απομένει από το δίκαιο, αν το δίκαιο ανασταλεί πλήρως 
— με αυτή την έννοια, στην ερμηνεία που επιχειρεί ο 
Μπένγιαμιν στην αλληγορία του Κάφκα, δεν είναι δίκαιο 
αλλά ζωή, δίκαιο που ανά πάσα στιγμή συγχέεται με τη 
ζωή. 

6.6. Ίσως μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη 
σημασία αυτού του μοναδικού προνομίου με την auctoritas 
principis^^^ — όταν δηλαδή ο Αύγουστος, α ένα διάσημο 
χωρίο από τα Res gestae, διεκδικεί την auctoritas ως 
θεμέλιο της υπόστασής του ως princeps. Αξίζει να ανα-

Η εξουσία της Συγκλήτου. (Σ.τ.Μ.) 

Ένσταση. (Σ.τ.Μ.) 
Εζουσία του ηγεμόνα. (Σ.τ.Μ.) 
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φερθεί πως η δημοσίευση το 1924 του Monamentum 
Antiochenam, που επέτρεψε μια πιο λεπτομερή ανασύστα-
ση του επίμαχου χωρίου, συνέπεσε με την αναβίωση των 
σύγχρονων μελετών για την auctoritas. Για τι πράγμα 
επρόκειτο ακριβώς; Για μια σειρά αποσπάσματα από μια 
λατινική επιγραφή, η οποία περιείχε ένα κομμάτι από το 
κεφάλαιο 34 των Res gestae, που ακέραιο υπήρχε μόνο 
στην ελληνική εκδοχή του. Ο Μόμσεν ανασυνέθεσε το λα-
τινικό κείμενο ως εξής: post id tempus praestiti omnibus 
dignitate (οίζιώματι), potestatis autem nihil amplius habui 
quam qui fuerunt mihi quoque in magistrate conlegae^^^. 
Η επιγραφή από την Αντιόχεια έδειχνε ότι ο Αύγουστος 
δεν είχε γράψει dignitate αλλά auctoritate. Ο Χάινζε, 
σχολιάζοντας το 1925 τα νέα δεδομένα, έγραψε: «Εμείς 
οι φιλόλογοι θα έπρεπε να ντρεπόμαστε που ακολουθήσαμε 
τυφλά την αυθεντία του Μόμσεν: στο χωρίο αυτό η μόνη 
δυνατή αντίθεση στην potestas, στη νομική δηλαδή εξου-
σία ενός άρχοντα, ήταν όχι βέβαια η dignitas^^^ αλλά η 
auctoritas» (Hemze, 1925, σ. 348). 

Όπως συχνά συμβαίνει και όπως άλλωστε οι μελετη-
τές δεν παραλείπουν να επισημαίνουν, η επαναπροσέγγι-
ση της έννοιας (τα δέκα επόμενα χρόνια έκαναν την εμ-
φάνισή τους περίπου δεκαπέντε σημαντικές μονογραφίες 
για την auctoritas) συμβάδιζε με την αυξανόμενη βαρύ-
τητα που προσλάμβανε η απολυταρχική ιδέα στην πολιτι-
κή ζωή των ευρωπαϊκών κοινωνιών. «Η auctoritas — 
έγραφε το 1937 ένας Γερμανός μελετητής—, η βασική 
δηλαδή έννοια του δημόσιου δικαίου στα σύγχρονα απο-
λυταρχικά κράτη, γίνεται κατανοητή όχι μόνο με την κυ-
ριολεκτική έννοια του όρου, αλλά και από την άποψη του 
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περιεχομένου, ξεκινώντας από το ρωμαϊκό δίκαιο της 
εποχής της ηγεμονίας» (Wenger, 1937-'39, τόμ. 1, σ. 
152). Το μόνο που μένει πλέον να ερευνήσουμε είναι ακρι-
βώς αυτός ο δεσμός ανάμεσα στο ρωμαϊκό δίκαιο και στην 
πολιτική εμπειρία μας. 

6.7. Εάν τώρα επιστρέψουμε στο χωρίο των Res gestae^ 
είναι αποφασιστικής σημασίας το γεγονός ότι ο Αύγουστος 
προσδιορίζει την ιδιαιτερότητα της συνταγματικής εξου-
σίας του όχι στο συγκεκριμένο πλαίσιο της potestas, που 
άλλωστε δηλώνει ότι μοιράζεται με τους συνάρχοντές του, 
αλλά στο πιο αόριστο πλαίσιο της auctoritas. Το νόημα του 
ονόματος «Αύγουστος», που του απένειμε η Σύγκλητος 
στις 16 Ιανουαρίου 27, συμπίπτει πλήρως με τη διεκδίκηση 
αυτή: προέρχεται από την ίδια ρίζα με το augeo και το 
auctor και, όπως σημειώνει ο Δίων Κάσσιος, «δε δηλώ-
νει την potestas [...] αλλά αποκαλύπτει το 
θάμβος της auctoritas [τψ του αξιώματος λαμπρότητα^^^ ]» 
(53, 18, 2). 

Στο διάταγμα της 13ης Ιανουαρίου του ίδιου έτους, στο 
οποίο διακήρυττε την πρόθεσή του να επαναφέρει το δη-
μοκρατικό σύνταγμα, ο Αύγουστος χαρακτηρίζει τον εαυτό 
του optimi status auctor^^^. Όπως καίρια παρατήρησε ο 
Μόμσεν, εδώ ο όρος auctor δεν έχει τη γενική σημασία 
του «ιδρυτή» αλλά την τεχνική του «εγγυητή σε μια 
mancipatio». Εφόσον ο Αύγουστος αντιλαμβάνεται τη 
δημοκρατική αποκατάσταση ως μια μεταβίβαση της res 
publica από τα χέρια του στα χέρια του λαού και της Συ-
γκλήτου (πρβλ. Res gestae, 34, 1), είναι δυνατόν «στη 

EλληvLκά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 

Εγγυητής του καλύτερου κράτους. (Σ.τ.Μ.) 
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διατύπωση auctor optlml status [...] ο όρος auctor^JOL έχει 
μια αρκετά συγκεκριμένη νομική σημασία και να παρα-
πέμπει στην ιδέα της μεταβίβασης της res publica [...]. 
Έτσι, ο Αύγουστος θα ήταν ο auctor χων δικαιωμάτων που 
επιστράφηκαν στο λαό και στη Σύγκλητο, έτσι όπως, κατά 
τη μεταβίβαση κυριότητας, ο mancipio dans είναι ο auctor 
της δύναμης η οποία αποκτάται πάνω στο αντικείμενο που 
έχει μεταβιβαστεί από τον mancipio accippens»™ (Magde-
lam, 1947, σ. 57). 

Σε κάθε περίπτωση η ρωμαϊκή ηγεμονία, για την οποία 
έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε έναν όρο —αυτοκρά-
τορας— που παραπέμπει στο Imperium του άρχοντα, δεν 
είναι ακόμα ένα ανώτατο αξίωμα αλλά η ακραία μορφή 
της auctoritas. Ο Χάινζε έχει επακριβώς προσδιορίσει την 
αντίθεση αυτή: «Κάθε αξίωμα είναι ένα προκαθορισμένο 
σχήμα, στο οποίο εισέρχεται το άτομο και το οποίο απο-
τελεί την πηγή της εξουσίας του· η auctoritas, από την 
άλλη πλευρά, απορρέει από το άτομο, ως κάτι που δη-
μιουργείται μέσω αυτού, υπάρχει μόνο σε αυτό και μαζί 
του εξαφανίζεται» (Heinze, 1925, σ. 356). Μολονότι ο 
Αύγουστος λαμβάνει όλα τα αξιώματα από το λαό και τη 
Σύγκλητο, εντούτοις η auctoritas είναι συνδεδεμένη με το 
πρόσωπό του, καθιστώντας τον auctor optimi status, αυ-
τόν που νομιμοποιεί και εγγυάται ολόκληρη τη ρωμαϊκή 
πολιτική ζωή. 

Η ιδιαίτερη υπόσταση του προσώπου του Αυγούστου 
αποκαλύπτεται με έναν τρόπο του οποίου η σπουδαιότη-
τα δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί πλήρως από τους μελετητές. 
Ο Δίων Κάσσιος (55, 12, 5) μας πληροφορεί ότι ο Αύγου-
στος «κατέστησε δημόσιο όλο τον οίκο του [τψ otxta εδη-
μοσίωσε ττάσαν^^ ]̂ [...] έτσι ώστε ταυτοχρόνως ζούσε δη-

Γαλλικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
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μόσια και ιδιωτικά [εν τοις ιΒίοις άμα xat εν τοις xotvoiç 
otxoceP'̂ ^ ]». Αυτό που μας επιτρέπει να απομονώσουμε 
στο πρόσωπο του μια ιδιωτική ζωή, μια ιδιωτική οικία 
είναι μάλλον η auctoritas που ενσαρκώνει παρά η εξου-
σία με την οποία περιβάλλεται. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει 
να ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι στο σπίτι του Αυγούστου 
στον Παλατίνο λόφο υπήρχε ένα sigrium^^^ αφιερωμένο 
στην Εστία. Ο Φρασκέττι έχει καίρια παρατηρήσει ότι, με 
δεδομένη τη στενή σχέση ανάμεσα στη λατρεία της Εστίας 
και στη λατρεία των Πενατών, των εφέστιων θεών των 
Ρωμαίων, σήμαινε ότι οι Πενάτες της οικογένειας του 
Αυγούστου ταυτίζονταν με αυτούς του ρωμαϊκού λαού και, 
κατά συνέπεια, «η ιδιωτική λατρεία μιας οικογένειας [...] 
και η κατεξοχήν κοινή λατρεία στην πόλη (η λατρεία της 
Εστίας και των Πενατών του ρωμαϊκού λαού) φαίνεται 
πως στο σπίτι του Αυγούστου μπορούσαν εκ των πραγμά-
των να ταυτιστούν» (Fraschetti, 1990, σ. 359).Έτσι όμως 
η «αυγούστεια» ζωή δεν μπορεί πλέον να οριστεί, όπως 
η ζωή των κοινών πολιτών, μέσω της αντίθεσης δημόσιο/ 
ιδιωτικό. 

® Από την άποψη αυτή πρέπει να επαναπροσεγγίσουμε τη 
θεωρία του Καντόροβιτς (Kamtorowicz) για τα δύο σώματα 
του βασιλιά, ώστε να γίνουν μερικές επεξηγήσεις. Ο Καντό-
ροβιτς, ο οποίος σε γενικές γραμμές υποτιμά τη σπουδαιό-
τητα του ρωμαϊκού προηγούμενου για τη θεωρία που προ-
σπαθεί να ανασυνθέσει σχετικά με τις αγγλικές και τις γαλ-
λικές μοναρχίες, δε συσχετίζει τη διάκριση ανάμεσα σε 
auctoritas και potestas με το πρόβλημα των δύο σωμάτων 
του βασιλιά και με την αρχή dignitas non moritur^^^. Και 
όμως, ακριβώς επειδή ο κυρίαρχος ήταν κατά κύριο λόγο η 
ενσάρκωση της auctoritas και όχι της potestas, η auctoritas 

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ .Μ.) 

Σύμβολο, εικόνα σημείο. (Σ.τ .Μ.) 

Το αξίωμα δεν πεθαίνει. (Σ.τ .Μ.) 
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ήταν τόσο στενά συνυφασμένη με το φυσικό του πρόσωπο, 
ώστε καθίσταται απαραίτητο το περίπλοκο τυπικό της προε-
τοιμασίας του διπλού κέρινου ομοιώματος του κυρίαρχου για 
το funus imaginariumn^^^. Η λήξη ενός αξιώματος ως τέτοιου 
σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται το πρόβλημα των σω-
μάτων: ένας άρχοντας διαδέχεται κάποιον άλλο χωρίς να 
προϋποτίθεται κατ' ανάγκη η αθανασία του αξιώματος. Και 
μόνο επειδή ο κυρίαρχος, ξεκινώντας από τον Ρωμαίο princeps, 
εκφράζει στο ίδιο του το πρόσωπο την auctoritas, μόνο επει-
δή, στην «αυγούστεια» ζωή, το δημόσιο και το ιδιωτικό στοι-
χείο εισέρχονται σε μια ζώνη απόλυτης αδιακρισίας, γίνεται 
απαραίτητη η διάκριση δύο σωμάτων προκειμένου να εξασφα-
λιστεί η συνέχεια της dignitas (που απλώς είναι συνώνυμο 
της auctoritas). 
Αν θέλουμε να κατανοήσουμε σύγχρονα φαινόμενα όπως ο 
φασίστας Ντούτσε και ο ναζιστής Φύρερ, είναι σημαντικό να 
μην ξεχνάμε τη συνέχειά τους με την αρχή της auctoritas 
ρήηαίρίβ.Ότζως έχουμε ήδη επισημάνει, ούτε ο Ντούτσε ούτε 
ο Φύρερ εκπροσωπούν κάποια δημόσια αρχή ή αξίωμα συ-
νταγματικώς καθορισμένο — μολονότι ο Μουσσολίνι και ο 
Χίτλερ κατείχαν αντίστοιχα το αξίωμα του αρχηγού της 
κυβέρνησης και του καγκελάριου του Ράιχ, όπως ο Αύγου-
στος κατείχε το imperium consolare ή την potestas tribunica. 
Η ιδιότητα του Ντούτσε ή του Φύρερ συνδέονται άμεσα με 
το φυσικό πρόσωπο και ανήκουν στη βιοπολιτική παράδοση 
της auctoritas και όχι στη νομική παράδοση της potestas. 

6.8. Θεωρείται σημαντικό ότι οι σύγχρονοι μελετη-
τές είναι έτοιμοι να αντιληφθούν την αξίωση της auctoritas 
να συνδεθεί άμεσα με το ζων πρόσωπο του pater ή του 
princeps. Έτσι, αυτό που πρότινος ήταν σαφώς μια ιδεο-
λογία ή ένα fictio που έπρεπε να στηρίξει την υπεροχή ή, 
έστω, την ειδική θέση της auctoritas έναντι της potestas 
μετατρέπεται τώρα σε μια μορφή έμφυτη του δικαίου στη 

124 Φανταστική κηδεία. (Σ.τ.Μ.) 
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ζωή. Μάλιστα, 8ev είναι τυχαίο ότι συμβαίνει ακριβώς σε 
μια περίοδο κατά την οποία στην Ευρώπη η απολυταρχι-
κή αρχή γνώριζε μια αναπάντεχη αναβίωση μέσω του 
φασισμού και του εθνικοσοσιαλισμού. Καθώς ήταν προφα-
νές πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένας αιώνιος ανθρώ-
πινος τύπος, που κατά καιρούς να ενσαρκώνεται στο πρό-
σωπο του Αυγούστου, του Ναπολέοντα ή του Χίτλερ, αλλά 
μόνο νομικοί μηχανισμοί, σε γενικές γραμμές όμοιοι —η 
κατάσταση εξαίρεσης, το iustitium^ η auctoritas pr'mcipis^ 
το Führertum^^^— που χρησιμοποιήθηκαν σε διαφορετι-
κές κατά το μάλλον ή ήττον περιστάσεις τη δεκαετία του 
1930 κυρίως —αλλά όχι μόνο— στη Γερμανία, η εξουσία 
που ο Βέμπερ χαρακτήρισε «χαρισματική» συνδέθηκε με 
την έννοια της auctoritas και αναπτύχθηκε στη θεωρία του 
Führertum ως η πρωταρχική και προσωπική εξουσία ενός 
αρχηγού/Ετσι, το 1933, α ένα σύντομο άρθρο που προσπα-
θεί να σκιαγραφήσει τις θεμελιώδεις έννοιες του εθνικοσο-
σιαλισμού, ο Σμιτ προσδιορίζει την αρχή του Führung^^^ 
μέσω «της φυλετικής ταύτισης του αρχηγού και των ακο-
λούθων του» (αξίζει να σημειωθεί η επαναπροσέγγιση των 
εννοιών του Βέμπερ). Το 1938 δημοσιεύτηκε το βιβλίο του 
Βερολινέζου νομικού Χάινριχ Τρίπελ (HeîTarlch Trlepel) 
Die Hegemonie^ το οποίο ο Σμιτ έσπευσε να λογοκρίνει. 
Στο πρώτο μέρος το βιβλίο παρουσιάζει τη θεωρία του 
Führertum σαν μια εξουσία βασισμένη όχι σε κάποιο προϋ-
πάρχον σύστημα αλλά α ένα προσωπικό χάρισμα. Ο Φύ-
ρερ χαρακτηρίζεται μέσα από ψυχολογικές κατηγορίες — 
ενεργητική, συνειδητή και δημιουργική θέληση—, ενώ η 
ενότητά του με την κοινωνική ομάδα και τον αυθεντικό 
και προσωπικό χαρακτήρα της εξουσίας του επισημαίνο-
νται έντονα. 

Ηγεσία. (Σ.τ.Μ.) 
Διοίκησης. (Xi.τ.Μ.) 
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Επίσης, το 1947, ο γηραιός ρωμαϊστής Πιέτρο Ντε 
Φραντσίσι (Pletro De Framclscl) δημοσίευσε τα Arcana 
imperii^ ένα σημαντικό τμήμα των οποίων είναι αφιερω-
μένο στην ανάλυση του «αρχέγονου τύπου» της εξουσίας* 
προσπαθώντας, μάλλον ευφημιστικά, να τηρήσει αποστά-
σεις από το φασισμό, χαρακτηρίζει την εξουσία αυτή ως 
ductas^^^ (και ductor είναι ο αρχηγός στον οποίο ενσαρ-
κώνεται). Ο Ντε Φραντσίσι μετατρέπει την τριχοτόμηση 
της εξουσίας του Βέμπερ (παραδοσιακή, νόμιμη, χαρισμα-
τική) σε διχοτόμηση, η οποία αποτυπώνεται στην αντίθεση 
εξουσία/δύναμη. Η εξουσία του ductor ή του Führer δεν 
μπορεί ποτέ να είναι παράγωγη, αντίθετα είναι αρχέγο-
νη και απορρέει από το πρόσωπό του· στην ουσία της βέ-
βαια είναι πειθαναγκαστική, βασίζεται όμως, όπως ο 
Τρίεπελ είχε ήδη δείξει, στη συναίνεση και στην ελεύθε-
ρη αναγνώριση της «αξιακής ανωτερότητάς» της. 

Ούτε ο Τρίπελ όμως ούτε ο Ντε Φραντσίσι, παρότι εί-
χαν κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια τους τις φασιστικές 
και ναζιστικές τεχνικές διακυβέρνησης, δείχνουν να αντι-
λαμβάνονται ότι ο φαινομενικά αρχέγονος χαρακτήρας της 
εξουσίας που περιγράφουν πηγάζει από την αναστολή ή την 
εξουδετέρωση της έννομης τάξης και, τελικά, από την 
κατάσταση εξαίρεσης. Το «χάρισμα» —όπως η αναφορά 
(ο Βέμπερ έχει πλήρη επίγνωση αυτού) στη χάρί\^™ του 
Παύλου θα έπρεπε να υποδεικνύει— συμπίπτει με την 
ουδετεροποίηση του νόμου και όχι με μια πιο αρχέγονη 
μορφή εξουσίας. 

Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που και οι τρεις συγγρα-
φείς φαίνεται πως θεωρούν δεδομένο είναι ότι η απολυ-
ταρχική/χαρισματική εξουσία απορρέει σχεδόν ως διά μα-
γείας από το ίδιο το πρόσωπο του Führer. Η αξίωση του 

Διοίκηση. (Σ.τ.Μ.) 

Ελληνικά στο κείμενο. (Σ.τ.Μ.) 
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δικαίου να συμπίπτει κατεξοχήν με τη ζωή δε θα μπορούσε 
να βρει μεγαλύτερη επιβεβαίωση. Με την έννοια αυτή, η 
θεωρία της auctoritas συνέκλινε, τουλάχιστον εν μέρει, με 
την παράδοση της νομικής σκέψης που, σε τελευταία ανά-
λυση, έβλεπε το δίκαιο να ταυτίζεται με τη ζωή ή να συν-
δέεται άμεσα μαζί της. Στο απόφθεγμα του Σαβινύ 
(Savlgmy) («Το δίκαιο δεν είναι παρά η ζωή ιδωμένη από 
μια ιδιαίτερη σκοπιά»), κατά τη διάρκεια του 20ού αιώ-
να αντιστοιχούσε η θέση του Ρούντολφ Σμεντ (Rudolph 
Snaend), σύμφωνα με την οποία «ο κανόνας λαμβάνει τα 
ερείσματα της ισχύος του [Geltungsgruind]^ τα ιδιαίτερα 
γνωρίσματά του και την αίσθηση της εγκυρότητάς του από 
τη ζωή και από την εντύπωση ότι εφαρμόζεται σε αυτήν, 
όπως, αντιστρόφως, και η ζωή πρέπει να γίνεται καταλη-
πτή ξεκινώντας από τη ζωτική σημασία της [Lebeinsinn], 
που είναι ρυθμισμένη και καθορισμένη» (Smaend, 1954, σ. 
300). Όπως στη ρομαντική ιδεολογία η γλώσσα γίνεται 
πλήρως κατανοητή μόνο στην άμεση σχέση της με το λαό 
(και αντιστρόφως), έτσι το δίκαιο και η ζωή πρέπει να 
εμπλέκονται στενά σε μια κοινή βάση. Η διαλεκτική με-
ταξύ auctoritas και potestas εξέφραζε ακριβώς ετούτη τη 
συνεπαγωγή (με αυτή την έννοια μπορεί να γίνει λόγος 
για τον αρχέγονο βιοπολιτικό χαρακτήρα του παραδείγ-
ματος της auctoritas). Ο κανόνας μπορεί να εφαρμοστεί 
στην κανονική κατάσταση και μπορεί να ανασταλεί χωρίς 
να καταργήσει τελείως την έννομη τάξη, διότι στη μορφή 
της auctoritas ή της κυρίαρχης απόφασης αναφέρεται άμε-
σα στη ζωή, απορρέει από αυτήν. 

6.9. Σε τούτο το σημείο είναι ίσως δυνατόν να στρα-
φούμε και να κοιτάξουμε την πορεία που διανύσαμε μέ-
χρι εδώ για να εξαγάγουμε μερικά προσωρινά συμπερά-
σματα από την έρευνά μας για την κατάσταση εξαίρεσης. 
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To δυτικό νομικό σύστημα παρουσιάζεται ως μια διπλή 
δομή που απαρτίζεται από δύο στοιχεία ετερογενή και 
εντούτοις συντεταγμένα: το ένα κανονιστικό και δικαιικό, 
με τη στενή έννοια του όρου —που για ευκολία μπορούμε 
εδώ να το καταχωρίσουμε ως potestas— και το άλλο 
ανομικό και μετα-δικαιικό — μπορούμε να το αποκαλέ-
σουμε auctoritas. 

Το κανονιστικό στοιχείο χρειάζεται το ανομικό για να 
μπορέσει να εφαρμοστεί, από την άλλη πλευρά όμως, η 
auctoritas μπορεί να επιβληθεί μόνο σε συνάρτηση με την 
ισχύ ή αναστολή της potestas. Απ' όσα προκύπτουν από 
τη διαλεκτική ανάμεσα στα δύο αυτά στοιχεία, που ως ένα 
βαθμό είναι ανταγωνιστικά αλλά συγχρόνως και λειτουρ-
γικά συνδεδεμένα, η παλαιά «κατοικία» του δικαίου εί-
ναι εύθραυστη και στην προσπάθειά του να διατηρήσει την 
ίδια του την τάξη, μοιάζει έτοιμη να καταστραφεί και να 
αλλοιωθεί. Η κατάσταση εξαίρεσης είναι ο μηχανισμός που 
πρέπει τελικά να αναπτύξει και να συγκρατήσει τις δύο 
όψεις της νομικο-πολιτικής μηχανής, δημιουργώντας ένα 
κατώφλι αναποφασιστικότητας ανάμεσα στην ανομία και 
στο νομο^^ ,̂ στη ζωή και στο δίκαιο, στην auctoritas και 
στην potestas. Το κατώφλι αυτό βασίζεται στη σημαντι-
κή πλασματική κατασκευή χάρη στην οποία η ανομία — 
με τη μορφή της auctoritas^ του έμψυχου νόμου ή της 
ισχύος του νόμου— σχετίζεται ακόμα με την έννομη τάξη, 
ενώ η εξουσία αναστολής του κανόνα επηρεάζει άμεσα τη 
ζωή. Όσο τα δύο στοιχεία παραμένουν συσχετισμένα αλλά 
εννοιολογικά, χρονικά και υποκειμενικά διακριτά —όπως 
συνέβαινε στη δημοκρατική Ρώμη με την αντίθεση μετα-
ξύ Συγκλήτου και λαού ή στη μεσαιωνική Ευρώπη με την 
αντίθεση μεταξύ πνευματικής και κοσμικής εξουσίας—, 
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η διαλεκτική τους (αν και βασισμένη σε μια πλασματική 
κατασκευή) μπορεί παρ' όλα αυτά με κάποιον τρόπο να 
λειτουργήσει. Αλλά όταν τείνουν να συμπίπτουν σε ένα 
μόνο πρόσωπο, όταν η κατάσταση εξαίρεσης, κατά την 
οποία ενώνονται και συγχέονται, γίνεται ο κανόνας, τότε 
το νομικο-πολιτικό σύστημα μετατρέπεται σε θανατηφό-
ρο μηχανή. 

6.10. Στόχος αυτής της έρευνας —μέσα στην πιεστι-
κότητα της κατάστασης εξαίρεσης «την οποία βιώνου-
με»— ήταν να αναδείξει την πλασματική κατασκευή που 
κατευθύνει το arcanum imperii^^^ της εποχής μας. Αυτό 
που η «κιβωτός» της εξουσίας κρύβει στο κέντρο της εί-
ναι η κατάσταση εξαίρεσης — ουσιαστικά ένας κενός χώ-
ρος, στον οποίο η ανθρώπινη δράση που δε σχετίζεται με 
το δίκαιο έρχεται αντιμέτωπη με τον κανόνα που δε σχε-
τίζεται με τη ζωή. 

Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι η μηχανή, έχοντας κενό 
το κέντρο της, δεν είναι αποτελεσματική· απεναντίας, 
εκείνο που θελήσαμε να δείξουμε είναι ακριβώς ότι η μη-
χανή εξακολούθησε να λειτουργεί σχεδόν χωρίς διακοπή 
από τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, μέσω του φασισμού και 
του εθνικοσοσιαλισμού, μέχρι τις μέρες μας. Μάλιστα, 
σήμερα η κατάσταση εξαίρεσης έχει γνωρίσει τη μέγιστη 
πλανητική ανάπτυξή της. Έτσι, η κανονιστική πλευρά του 
δικαίου μπορεί ατιμωρητί να εξαλείφεται και να διαψεύ-
δεται από μια κυβερνητική βία η οποία, αγνοώντας στο 
εξωτερικό το διεθνές δίκαιο και επιφέροντας στο εσωτε-
ρικό μια προσωρινή κατάσταση εξαίρεσης, αξιώνει παρ' 
όλα αυτά να υφίσταται ακόμα εφαρμόζοντας το δίκαιο. 

Και βέβαια δεν είναι απαραίτητο να επανέλθει η κα-

ι .m 
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τάσταση εξαίρεσης στα καθορισμένα χρονικά και χωρικά 
όριά της για να επιβεβαιωθεί η υπεροχή ενός κανόνα κι 
ενός δικαίου που, σε τελική ανάλυση, εδράζουν σε αυτή τα 
θεμέλιά τους. Από την πραγματική κατάσταση εξαίρεσης 
στην οποία ζούμε δεν είναι δυνατή η επιστροφή α ένα 
καθεστώς δικαίου, εφόσον πλέον υπό αμφισβήτηση τίθε-
νται οι ίδιες οι έννοιες του «καθεστώτος» και του «δι-
καίου». Αν όμως υπάρχει δυνατότητα να προσπαθήσου-
με να σταματήσουμε τη μηχανή, να αποκαλύψουμε την 
κεντρική πλασματική κατασκευή της, αυτό συμβαίνει διότι 
μεταξύ βίας και δικαίου, μεταξύ ζωής και κανόνα δεν 
υπάρχει καμία ουσιαστική διάρθρωση. Πλάι στην κίνηση 
που προσπαθεί πάση θυσία να διατηρήσει τη σχέση τους, 
υπάρχει μια αντι-κίνηση που, λειτουργώντας αντίστροφα 
προς το δίκαιο και τη ζωή, προσπαθεί κάθε φορά να δια-
λύσει αυτό που επίπλαστα και βίαια έχει συνδεθεί. Εν 
ολίγοις, στο δυναμικό πεδίο του πολιτισμού μας δρουν δύο 
αντίθετες δυνάμεις: η μια θεσπίζει και θέτει το δίκαιο και 
η άλλη το απενεργοποιεί και το αποθέτει. Η κατάσταση 
εξαίρεσης είναι το σημείο της μέγιστης έντασής τους και 
συγχρόνως αυτό που, συμπίπτοντας με τον κανόνα, απει-
λεί σήμερα να τις καταστήσει δυσδιάκριτες. Το να ζει 
κανείς στην κατάσταση εξαίρεσης σημαίνει να δοκιμάζει 
και τις δύο δυνατότητες και παρ' όλα αυτά, διαχωρίζοντας 
κάθε φορά τις δύο δυνάμεις, να προσπαθεί αδιάλειπτα να 
διακόψει τη λειτουργία της μηχανής που οδηγεί τη Δύση 
προς τον παγκόσμιο εμφύλιο πόλεμο. 

6.11. Εάν αληθεύει πως η διάρθρωση ανάμεσα στη ζωή 
και στο δίκαιο, στην ανομία και στο νομο̂ ^̂  που επιφέρει 
η κατάσταση εξαίρεσης, αν και πλασματική, είναι αποτε-
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λεσματική, δεν μπορεί, παρ' όλα αυτά, να εξαχθεί το συ-
μπέρασμα πως, από τη μια ή την άλλη πλευρά των νομι-
κών μηχανισμών, υπάρχει κάπου μια άμεση πρόσβαση σ' 
εκείνο του οποίου αντιπροσωπεύουν το ρήγμα και συγχρό-
νως την αδύνατη σύνθεση. Δεν υπάρχουν πρώτα η ζωή ως 
φυσικό βιολογικό δεδομένο και η ανομία ως φυσική κα-
τάσταση και έπειτα η εμπλοκή τους με το δίκαιο μέσω της 
κατάστασης εξαίρεσης. Απεναντίας, η ίδια η δυνατότητα 
διάκρισης ανάμεσα στη ζωή και στο δίκαιο, στην ανομία 
και στο νόμο συμπίπτει με τη διάρθρωσή τους στη βιοπο-
λιτική μηχανή. Η γυμνή ζωή αποτελεί προϊόν της μηχα-
νής και όχι κάτι που προϋπάρχει αυτής, έτσι όπως το δί-
καιο δεν έχει κανένα νόμο στη φύση ή στο θεϊκό πνεύμα. 
Ζωή και δίκαιο, ανομία και νόμος^ auctoritas και potestas 
προκύπτουν από το ρήγμα ενός πράγματος στο οποίο δεν 
έχουμε άλλη πρόσβαση παρά μόνο μέσω της πλασματικής 
κατασκευής της διάρθρωσής τους και του επίμονου έργου 
που, φανερώνοντας ετούτη την κατασκευή, διαχωρίζει ό,τι 
επιβαλλόταν να ενωθεί. Η απομάγευση όμως δεν αποκα-
θιστά τη μάγευση στην αρχική μορφή της: σύμφωνα με την 
αρχή κατά την οποία η καθαρότητα δε βρίσκεται ποτέ στην 
αρχέγονη κατάστασή της, μας δίνει μόνο τη δυνατότητα 
να προσεγγίσουμε μια νέα κατάσταση. 

Το να παρουσιάζεις το δίκαιο στη μη σχέση του με τη 
ζωή και τη ζωή στη μη σχέση της με το δίκαιο σημαίνει 
να δημιουργείς μεταξύ τους ένα χώρο για την ανθρώπινη 
δράση, που κάποτε διεκδικούσε για τον εαυτό της το όνο-
μα «πολιτική». Η πολιτική διέρχεται μια μόνιμη κρίση 
καθότι έχει εμπλακεί με το δίκαιο, αντιλαμβανόμενη στην 
καλύτερη περίπτωση τον ίδιο της τον εαυτό ως συντακτι-
κή εξουσία (ως βία δηλαδή που θεσπίζει το δίκαιο), όταν 
δεν περιορίζεται απλώς σε δύναμη που διαπραγματεύεται 
με το δίκαιο. Αντιθέτως, αληθινά πολιτική είναι μόνο η 
δράση που διαρρηγνύει το δεσμό μεταξύ βίας και δικαίου. 
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Μόνο αν ξεκινήσουμε από το χώρο που ανοίγεται ανάμε-
σά τους, θα καταστεί δυνατόν να τεθεί το ζήτημα για μια 
ενδεχόμενη χρήση του δικαίου μετά την απενεργοποίηση 
του μηχανισμού που στην κατάσταση εξαίρεσης το συνέ-
δεε με τη ζωή. Θα έχουμε τότε ενώπιόν μας ένα «καθα-
ρό» δίκαιο, με την έννοια που ο Μπένγιαμιν μιλά για 
«καθαρή» γλώσσα και «καθαρή» βία. Σε ένα λόγο που 
δεν είναι δεσμευτικός, που δεν επιτάσσει και δεν απαγο-
ρεύει τίποτα, αλλά απλώς μιλά γι ' αυτό που είναι, θα 
αντιστοιχούσε μια δράση ως καθαρό μέσο που προβάλλει 
μόνο εκείνο που είναι χωρίς να σχετίζεται με κανένα σκο-
πό. Και μεταξύ τους δε θα υπήρχε μια χαμένη αρχέγονη 
κατάσταση, αλλά μόνο η χρήση και η ανθρώπινη πρακτι-
κή που οι δυνάμεις του δικαίου και του μύθου προσπάθη-
σαν να αιχμαλωτίσουν στην κατάσταση εξαίρεσης. 
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